USO INDIVIDUAL
01 agenda escolar (uso opcional)

01 pasta sanfonada c/ 12 divisões para as fichas A4

01 borracha
01 bloco de fichário para pesquisa e trabalhos
- fichário ou cadernos universitários para as matérias de Ciências,
Espanhol, Geografia, L. Inglesa, História e L. Portuguesa.

01 tubo de cola escolar grande - Cascolar ou Tenaz
- plástico para encapar os cadernos e livros
(qualquer tipo e cor)
- régua de 20 cm - Desetec / Acrimet / Faber Castell para Desenho Geométrico
01 transferidor(180o) - Desetec / Acrimet
01 tesoura sem ponta - qualquer marca
o
o
01 esquadro de 30 / 60 - Desetec / Acrimet
o
01 esquadro de 45 - Desetec / Acrimet
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O mesmo caderno poderá ser usado para mais de uma matéria
caderno universitário de 80 folhas para Redação
caderno universitário de 80 folhas para Matemática
caneta destaca texto - qualquer cor
caneta esferográfica (azul ou preta)
caneta ponta porosa (fina para mapa)
caneta esferográfica vermelha
caixa de lápis de cor (24 cores) - qualquer marca
compasso ( Compactor ou Maped)
grafite para compasso
lápis preto e lapiseira com grafite B para Desenho Geométrico
lixa de unha para apontar a grafite do compasso
pasta de qualquer tipo para guardar em casa, o material de
Ciências, Espanhol, Geografia, História, L. Inglesa, Matemática,
L. Portuguesa (Texto/ Gramática).

Específico para Educação Artística
05 bisnagas de tinta acrílica para tela - Acrilex
Cores: vermelho, azul, amarelo, preta e branca
01 lápis grafite 6B Regente - Faber Castell
01 pincel ponta chata nº 2 (Tigre 815)
01 pincel ponta chata nº 8 (Tigre 815)
01 pincel ponta chata nº 14 (Tigre 815)
01 tela branca painel 30x30 cm - espessura de 4cm
01 bloco de Canson creme A4 - 140 mg - 20 folhas
01 pacote de 100 folhas de papel sulfite

VALE MATERIAIS*
500
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folhas de papel sulfite 75 g/m² Chamex A4
folha de Canson creme A3 - para Educação Artística
folha de papel microondulado (qualquer cor)
folhas de papel almaço quadriculado 0,5cm X 0,5cm
aquarela (estojo de 12 cores em pastilhas) Faber Castell
bloco de desenho A3 (branco) 140g/m² com 20 folhas
lápis 06 B
rolo fita crepe
tubo de cola branca

* Trata-se de uma comodidade para quem optar pela compra nas papelarias indicadas pela escola.
Após a aquisição, a papelaria realizará um controle e se encarregará de enviar à escola os materiais em pacotes fechados e em prazos
combinados com a mesma.
OBSERVAÇÕES:
A. Materiais e cadernos que sobraram do ano anterior podem ser reaproveitados.
B. As marcas sugeridas na lista de materiais não são obrigatórias, no entanto, se possível, gostaríamos que os senhores dessem
preferência a elas, em função da qualidade das mesmas.
C. Todos os materiais de uso individual deverão estar identificados com o nome do aluno.
D. O aluno deverá ter um dicionário para fazer consultas em classe e em casa.
Sugestão: Mini dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Integralmente adaptado à reforma ortográfica).

Ref.: Lista de materiais/2022 e indicação de papelarias
Importante: Os materiais solicitados poderão ser adquiridos em qualquer papelaria.
Relacionamos as papelarias que estão com as nossas listas de materiais:
1) Casa Arai: Venda online pelo site: www.casaarai.com.br - Listas Escolares / Centro
Educacional Pioneiro ou acesse direto aqui
Loja física: Rua Luís Góes, 1.183 – Fone: 2577-4612 – e-mail: casaarai@gmail.com
2) Guarujá Bazar e Papelaria: encomenda por telefone, WhatsApp ou e-mail e
presencialmente.
Loja física: Av. Jabaquara, 524 – Fone: 5589-9642, WhatsApp: 97556-0371 e e-mail:
guarujabazar@hotmail.com
3) Papelaria Magistral: Venda on-line pelo site: www.papelariamagistral.com.br selecione listas escolares/Centro Educacional Pioneiro
Loja física: - Av. João Pedro Cardoso, 139 – Jabaquara – Fone: 5034-1308

ORIENTAÇÕES SOBRE O “VALE MATERIAIS”:
As papelarias Arai, Guarujá e Magistral se encarregarão de enviar para a escola os itens
do vale materiais adquiridos, em pacotes fechados e em prazos definidos com a escola,
além da relação das famílias que efetuaram a compra do vale-materiais.
As papelarias Arai e Magistral realizarão também a venda on-line em seu site. Os itens do
“vale materiais” estarão disponíveis em uma lista específica e estes serão entregue
diretamente à escola. Os demais itens da lista de materiais de uso individual também
estarão disponíveis no site e deverão ser selecionados de acordo com a sua preferência e
estes serão entregue no endereço indicado ou retirados na loja.

A Direção

