
 

 

 

 

 

Ref.: Lista de materiais/2021 e indicação de papelarias  

 

Relacionamos abaixo as papelarias que estão com as nossas listas de materiais. 
Esclarecemos que os materiais solicitados poderão ser adquiridos em qualquer papelaria. 

1) Casa Arai: Rua Luís Góes, 1.183 – Fone: 2577-4612 – e-mail: casaarai@gmail.com 
 
2) Guarujá Bazar e Papelaria: Av. Jabaquara, 524 – Fone: 5589-9642 – e-mail:   

guarujabazar@hotmail.com 
 
3) Papelaria Magistral: venda será on-line pelo site: www.papelariamagistral.com.br 

 

Clicar em "Listas escolares" e depois "Centro Educacional Pioneiro" e a seguir selecionar o 

ano desejado. 

Pessoalmente: Av. João Pedro Cardoso, 139 – Jabaquara – Fone: 5034-1308 

 
 

Para o início de ano, optamos por encaminhar somente a lista de materiais de uso individual. 

Posteriormente, enviaremos a lista de materiais de uso coletivo.  

           

 

A Direção 



01 apontador  com depósito - para lápis Jumbo 01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) - Jumbo
01 01 lápis preto nº 2 - Se possível,  Maped HB=2
01 01 pasta de plástico com elástico - qualquer cor  

(para levar a tarefa de casa e o livro da roda)
01 borracha 03 panos de limpeza tipo perfex
03 01 Coleção Ecocores - 21 cores - ECCV001 - 110g/m2

01 23,5 x 32,5 cm - 42 fl - 20 unidades
01 01
01 caixa de giz de cera triangular (12 cores) 
01
02 caixas de massa de modelar Caras & Cores 06 sacos plásticos A4 - 4 furos
01 caixa de lápis de cor Triangular Jumbo (12 cores) 01 tesoura sem ponta  Mundial ou Tramontina
01 caixa de pintura a dedo (6 cores) 01 tela para pintura 30x40 cm
03 03 tubos de cola escolar Scotch 40g branca - tipo lápis
01 pincel marcador permanente 1 mm - BIC (6 cores)

01

01 estojo com 3 divisórias
01 caixa tinta guache  
04 envelopes A3 branco
01 pacote de 100 folhas de papel sulfite

Para o início de ano, optamos por encaminhar somente a lista de materiais de uso individual.

Posteriormente, enviaremos a lista de materiais de uso coletivo. 

OBSERVAÇÕES:
A. Materiais que sobraram do ano anterior podem  ser reaproveitados.
B. As marcas sugeridas na lista de materiais não são obrigatórias.

D. Todos os materiais de uso individual deverão estar identificados com o nome do aluno. 

caixas de massa de modelar (c/ 6 unid. 90g ) SOFT - 
caixa organizadora de plástico para guardar materiais  
Dimensões: (L)34,3 x (P)19,0 x (A) 11,7 cm -  (5,5 litros)                         
Poderá utilizar a de 2020

mochila – qualquer cor e tamanho. Ao ser 
comprada, solicitamos que não  seja aquela 
que contém o carrinho, porque seu manuseio 
não auxilia a criança em sala de aula.

C. O aluno deverá ter em casa os seguintes materiais para a realização das lições de casa: tesoura, cola, lápis de cor, lápis 
preto, borracha, apontador, giz de cera e canetinhas.

USO INDIVIDUAL

aquarela pastilha 12 cores
avental plástico para pintura ou uma camiseta dois nº 
maiores do que o nº da criança

sacolas para presente de kraft - 39x32x16 - 100 gramas
pacote Creative Paper Lumi
caderno de cartografia pedaço de plástico medindo 40cm de largura e 

55cm de comprimento cor azul-claro “opaco” 
para forrar a mesinha da classe caixa de cola colorida - Plastipaint - Faber Castell


