Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais,
O SAGRADO – Rede de Educação tem uma novidade sobre a compra do material didático de 2021!
Em busca de soluções para garantir o acesso aos materiais com mais comodidade e economia, firmamos uma
parceria com as editoras para que as compras tenham vantagens no pagamento e na entrega.
Para garantir essas condições especiais, os materiais deverão ser adquiridos nos sites de e-commerce das
editoras.
Comprando pelos sites, você terá diversos benefícios*?

*Os sites estarão disponíveis para compras a partir de 27/11/2020. Os benefícios são válidos por tempo limitado.

Faça sua compra o quanto antes para aproveitar todas as vantagens e garanta os materiais do seu filho!

Acesse os sites abaixo a partir de 27/11/2020 e aproveite!
Editora FTD: ftdcomvoce.com.br
• Livros da Educação Infantil, anos iniciais (1o ao 5o ano) e Ensino Médio.
*Voucher único para compra na FTD: FTD21RSRAJ
Editora SM: smdireto.com.br
• Livros do 6o ao 9o ano e de Língua Inglesa do 1o ao 9o ano.
*Vouchers para a compra na SM:
1º ano – 70281F17
4º ano – 70284F17
2º ano – 70282F17
5º ano – 70285F17
3º ano – 70283F17
6º ano – 70286F27

7º ano – 70287F27
8º ano – 70288F27
9º ano – 70289F27

Nave à Vela: loja.naveavela.com.br
• Kit Maker para Educação Infantil e 1o ao 6o ano do Ensino Fundamental.
*Voucher único para compra no Nave à Vela: CYLI3AC6
Obs.: lembrando que o Kit Maker apenas deverá ser adquirido por ALUNOS NOVOS MATRICULADOS PARA 2021.

LISTA DE MATERIAIS – Educação Infantil – 2021
SAGRADO – BENTO GONÇALVES
LIVROS DIDÁTICOS
TRILHAS – Sistema de Ensino - FTD
COLEÇÃO ENGENHOCAS - Nave à Vela APENAS EDUCANDOS NOVOS
devem adquirir este item. ATENÇÃO para o kit a ser adquirido: considerem a
identificação apresentada na lista.

Infantil III
Infantil III
G3

Infantil IV
Infantil IV
G3

Infantil V
Infantil V
G4
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MATERIAIS DIVERSOS
Alfabeto móvel emborrachado - conjunto de 3 alfabetos e cinco conjuntos de
vogais (em pote plástico)
Apontador com depósito para lápis jumbo
Apontador simples com depósito
Blocos de desenho A3 – Branco 120g
Blocos de desenho A3 – coloridas
Borrachas (branca e macia)
Caderno de linguagem grande (brochura) – 40 folhas – 190x248mm com
margem
Caderno quadriculado 1x1 (brochurão) – 40 folhas –190x248mm com margem
Caderno de desenho grande (espiral) - 96 folhas – 275 x200mm
Caixa de cola colorida – 6 cores
Caixa de lápis de cor “jumbo”- longo
Caixa de pintura a dedo – 06 cores
Caixas de giz de cera triangular pequeno – Courton – 12 cores
Caixas de lápis de cor “longo” – 12 cores
Caixas de massa de modelar a base de amido – 12 cores
Camiseta manga longa tamanho M adulto – com elástico no punho
Estojo de canetas hidrocor – 12 cores
Estojo de canetas hidrográficas – Jumbo lavável – 12 cores
Lápis grafite – nº 2 triangular
Lápis grafite triangular jumbo
Marcador preto para retroprojetor ponta média
Pacote de bexigas nº 9 – 50 unidades – coloridas
Pacote de lantejoulas grandes
Pacote palito de churrasco –com 50 unidades
Pacote de folhas coloridas 120 g
Pacotes de folhas de desenho A4 – Branco 120g
Pacote de palitos de picolé – terminais redondos - 50 unidades – colorido
Paleta de tintas aquarela 12 cores
Pasta fina com elástico – Tamanho ofício
Pasta polionda tamanho A3 – 2 cm com alça
Penal (Estojo) - 3 zíperes
Pincel brocha
Pincel chato
Pincel redondo
Pacotes de lenços umedecidos – 50 unidades
Tesoura sem ponta com nome gravado
Toalha para higiene (com alça de 10 cm e nome)
Tubo de cola branca 90g
Tubos de cola glitter
Tubo de glitter
Lixa Ferro P80
LINGUAGEM CORPORAL – Atestado médico para a liberação da prática de
Educação Física (ENTREGAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO
COMPONENTE CURRICULAR).
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IMPORTANTE: Todos os materiais devem estar identificados com o nome da criança em letra caixa alta. Durante o ano poderão
ser solicitados alguns materiais para as atividades maker.
*A reunião de Pais e/ou Responsáveis Legais acontecerá de forma virtual, no dia 10/02/2021 (quarta-feira), nos seguintes
horários:
17h – turmas do Infantil III
e
18h30min- turmas do Infantil IV e V.
*Entrega de materiais na escola no dia 12/02/2021 (sexta-feira):
13h15min às 14h15min – Educação Infantil
Início do ano letivo 2021 para a Educação Infantil: 17/02/2021 (quarta-feira).

