Escola Siena – “Conectando nossa história ao seu futuro”
Unidade I: Avenida José Martins Rato, n° 561, Bairro de Fátima – Serra/ES.
Telefones: (27) 3441-2291 / (27) 3064-2717 / (27) 3238-0919 / (27) 99251-1092
www.escolasiena.com.br / secretaria@escolasiena.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 – Grupo IV
Envio diário a Escola (os itens devem ser repostos sempre que necessário)
01

Caderno de desenho grande de 96 folhas, com capa dura, 150 g/m2.

01

Caderno meia pauta 96 folhas capa dura.

01

Pasta A3 fina para atividades

01

Estojo com: 01 lápis 2B, 01 borracha e 01apontador.

01

Caixa de massa de modelar com 12 cores.

01

Cola branca de 90g.

01

Tesoura sem ponta.

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores.

01

Caixa de giz de cera com 12 cores.

01

Pote de areia cinética 280g cor variada.

01

Revista para recorte (assuntos como turismo, ciências, entre outros).

01

Kit para higiene bucal com pasta de dente, escova e toalha.

01

Porta máscara com espaço para limpas e usadas (trazer máscara extra diariamente).

01

Garrafa de água para uso diário identificado com nome e turma.
Envio na mochila quando solicitados

01

Pacote de papel filipinho color A4 85g/m2.

01

Quebra-cabeça de madeira numérico ou alfabético.

01

Caixa de tinta guache com 06 cores.

01

Pincel de pintura redondo n° 12.

01

Avental (modelo disponível para aquisição na Vestimenta), ou camisa de adulto.
LITERATURA – PARADIDÁTICO (TRAZER NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA DE CADA TRIMESTRE)
1º Trimestre

2º Trimestre

Muito cansado e bem acordado
Susanne Straber.
Companhia das letras.

O Monstro das Cores
Anna Llenas.
Editora Aletria.

3º Trimestre
Tudo bem cometer erros
Todd Parr.
Panda Books

OS ITENS ABAIXO SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS ESCOLARES AO LONGO DO ANO E QUANDO
NECESSÁRIOS, SERÃO SOLICITADOS VIA AGENDA E COM 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
Folhas de EVA.

Palitos de picolé de madeira.
Papel Cenário.
Papel crepom.
Papel de seda.
Bloco de papel A3 180g.
TNT ou Tecido.
Algodão Cru.
Caixa de caneta hidrocor lavável com 12 cores.
Acessório de fantasia.
Folha de Cartolina dupla face.
Barbante, corda ou Fita.
Sementes, grãos e folhas.
Escova de cabelo, meia, sapato e roupas.
Instrumentos de brinquedo.
Papelão.
Objetos de plástico, papelão e lata para serem reciclados.
Tela para pintura.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Seguindo o protocolo sanitário o uso de máscara continua obrigatório.
- A comunicação Escola x Família, Professores x Família se dará por meio da agenda digital (Aplicativo
Escola Siena).
- A Escola também disponibilizará a Agenda ELEVA 2022 (agenda física) no valor de R$ 15,00 (quinze reais),
para pagamento somente em dinheiro no setor financeiro da Escola.
- Os itens do material individual devem ser repostos sempre que necessário.
- Em 2022 continuaremos apoiando instituições filantrópicas por meio do empreendedorismo.
- Todos os outros materiais administrativos de apoio às aulas e que estão na lista do Procon/ES, são custeados
integralmente pela Escola Siena, atendendo à Legislação pertinente.
- Em caso de dúvida sobre algum material, entre em contato com nosso setor pedagógico para mais
esclarecimentos.
- As literaturas (paradidático) solicitadas por trimestre, podem ser adquiridas na Livraria SBS, por meio do site:
www.sbs.com.br/literaturasiena, ou em qualquer outra livraria/site de sua preferência.
- Ao longo do ano poderão ser solicitados itens diversos para atividades específicas e serão avisados por
comunicado na agenda com mínimo de 15 dias de antecedência.
- Início do calendário letivo na Unidade I: 03/02/2022 (quinta-feira).

PREVISÃO DE OUTRAS TAXAS E GASTOS
Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de trabalhos ou práticas culinárias;
objetos, embalagens ou rótulos para projetos pedagógicos e atividades em sala de aula; e outros conforme
provisionado abaixo:
Mês
Março

Atividade
Dia da Família

Mês
Setembro

Atividade
EXPONECS

Junho

Encontro Cultural

Outubro

Feira de Ciências

Maio/Julho

Visitas Pedagógicas

Novembro

Projeto Identidade

Agosto

JINS

Dezembro

Celebração da Paz

