CENAZA – Centro Educacional Nossa Senhora de Nazaré
End.: Av. Existente Quad. 13, nº 04 – Parq. Aurora - Cohatrac – São Luís – Maranhão
CEP.: 65.052-050 / CNPJ: 02.020.270/0001-90/ Fone: (98) 3238-2348/ Fax: (98) 3238-2932
Resolução do Ensino Fundamental e Médio n.º 227/01 CEE-MA
Site: www.cenaza.com

Livros:

2022
R$ 619,50

KIT ANUAL COM:
1 agenda
1 bolsa
4 livros impressos
4 livros digitais
Objetos digitais de aprendizagem
Realidade aumentada

04 DE FEVEREIRO DE 2022

Vendas pelo site: http://lojasaedigital.com.br Senha de acesso: sae4144v
Ou Fone: 08007259797
FORMAS DE PAGAMENTO:

12x

ou

à vi
st
a

Obs.: Livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome do (a) aluno (a).

PROGRAMA COM CARGA HORÁRIA ESTENDIDA EM LÍNGUA INGLESA – INTERNATIONAL
SCHOOL VALOR: R$1.100,00 (hum mil e cem reais). Compra na secretaria do Cenaza
FORMAS DE PAGAMENTO:
I – Pagamento em 12 parcelas no cartão.
II – À Vista R$ 1.050,00
III- Boleto Bancário 10 x R$ 110,00
INÍCIO DAS AULAS:
 19/01/22 – Educação Infantil

OBS: Não será permitido o uso de jaquetas que não sejam as padronizadas pela escola.
Solicitamos o máximo de atenção ao uniforme. Short para os meninos e short saia
para as meninas e blusão sem manga. O calçado pode ser sandália preta tipo ortopé
ou tênis colegial preto e a meia deve ser branca (ambos sem detalhes).
Obs: ( não será aceito calçados de uso comum tipo passeio e sapatilhas)
 Uniforme – Venda
Eduardo: Eduardo – (98) 98845-3787
Filomena: Rua Q nº 46 Cohatrac I (Entrando na Rua da Farmácia Pague Menos)
Fone: 3238-9622

Centro Educacional Nossa Senhora de Nazaré - Cenaza
End.: Av. Existente Quad. 13, nº 04 – Parq. Aurora - Cohatrac – São Luís – Maranhão
CEP.: 65.052-050 / C.G.C.: 02.020.270/0001-90/ Fone: (0xx98) 3238-2348/ Fax: (0xx98) 3238-2932

Reconhecido pelo CEE-MA – Resolução do Ensino Fundamental e Médio nº 227/01

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
MATERNAL I
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA

02 caixas de cola colorida (06 unidades)
02 caixas de pintura a dedo
01 caixa de tinta a guache
02 tubos de cola de isopor 90g (uso individual durante o ano)
03 caixas de massa de modelar (grande) - SOFT (uso individual durante o ano)

02 caixas de giz de cera fino 12 cores
02 cadernos de desenho 90 folhas
02 jogos de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores)
06 folhas de EVA (cores variadas)
01 novelo de lã
01 cola de silicone 100g

01 pincel nº 12 (chato)
01 resma de papel A4
Papeis
02 folhas de cartolina papel cartão (cores variadas)
02 pacotes de papel criativo
MATERIAL DE USO PESSOAL, (Etiquetado com o nome do aluno)
Higiene: Material de uso pessoal (manter permanentemente na bolsa do (a) aluno (a). Eles não
ficarão na escola).
01 toalha pequena (com nome)
01 sabonete (na saboneteira com nome)
01 escova de dente e 01 creme dental, todos dentro de um estojo plástico (com nome) que deverá ficar na
mochila. 01 lancheira;
01 escova ou pente de cabelo;
01 troca de roupa (uniforme reserva) calcinha ou cueca;
01 jaqueta padronizada pela escola e com o nome da criança para facilitar a identificação e evitar perdas

(Para quando a criança sentir frio);
02 fraldas descartáveis para o caso de trocas (somente para as crianças que ainda façam o uso) 01 pomada
e lenços umedecidos (se usar).
01 copo de plástico com o nome.

