
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

2º ANO 

Material de Bolso 
02 Lápis pretos HB 
06 Lápis pretos n. º 2 
01 Caixa de lápis de cor grande 24 cores 
 (Não aquarelável) 
02 Borrachas brancas macias 
01 Tesoura escolar sem ponta mundial  
Com o nome gravado 
02 Colas bastão grande 
02 Colas brancas líquidas 
01 Caixa de giz de cera Curton 
01 Régua transparente 30 cm 
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador com depósito 
01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de lenço de papel descartável – para uso pessoal 
01 Álcool em gel - para uso pessoal 
Material para Conferência 
01 Tela 30x30 
02 Cadernos univ. espiral c/100 folhas com etiqueta (o caderno pode ser capa dura ou não, não será 
usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustradas) 
02 Pastas  com elástico (cristal e azul) 
01 Pasta catálogo c/50 plásticos 
 
 
OBSERVAÇÕES 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar  
 

 
 
com o aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi-integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 
 

• Início das Aulas: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Bloco de papel Moldura com 
borda estampada c/36 folhas 
300 folhas de sulfite branco A4  
01 Tinta tecido verde country ou 
verde folha 
01 cola de silicone ALUNOS DO INFANTIL  

Dia: 26/01/2021 – Terça -Feira 
Manhã: 8h às 12h          Tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

3º ANO 

Material de Bolso 
02 Lápis pretos HB 
06 Lápis pretos n.º 2 
01 Caixa de lápis de cor grande 24 cores 
 (não aquarelável) 
02 Borrachas brancas macias 
01 Tesoura escolar sem ponta mundial  
com o nome gravado 
02 Colas bastão grande 
02 Colas brancas líquidas 
01 Caixa de giz de cera curton 
01 Régua transparente 30cm  
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador com depósito 
01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de lenço de papel descartável – para uso pessoal 
01 Álcool em gel - para uso pessoal 
 
Material para Conferência 

01 Tela 30x30 
03 Cadernos univ. espiral c/100 folhas com etiqueta (o caderno pode ser capa 
dura ou não, não será usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustradas) 
02 Pastas com elástico (cristal e azul) 
01 Pasta catálogo c/50 plásticos 
01 Minidicionário Aurélio Língua Portuguesa c/nova ortografia - Positivo 
 
OBSERVAÇÕES 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para  apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 
 

 

01 Bloco Multi Moldura com borda 
estampada c/36 folhas 
01 Kit Leoni n.º 1 – tamanho A4 
01 Tinta tecido verde fluorescente 
01 cola de silicone 
500 folhas de Sulfite A4 Reporter 
(Somente para alunos novos) ALUNOS DO INFANTIL  

Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 
Manhã: 8h às 12h           tarde: 13h às 17h 



 

 

 

 

 

 

Sugestão de compras: 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

4º ANO 

Material de Bolso 
02 Lápis pretos HB 
06 Lápis pretos n. º 2 
01 Caixa de lápis de cor grande 24 cores 
 (Não aquarelável) 
02 Borrachas brancas macias 
01 Tesoura escolar sem ponta mundial  
Com o nome gravado 
02 Colas bastão grande 
02 Colas brancas líquidas 
01 Caixa de giz de cera curton 
01 Régua transparente 30cm  
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 
01 Apontador com depósito 

01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de lenço de papel descartável – para uso pessoal 
01 

Álcool em gel - para uso pessoal 
Material para Conferência 
01 Tela 30x30 
04 Cadernos univ. espiral c/100 folhas com etiqueta (o caderno pode ser capa dura ou não, não será 
usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustradas) 
02 Pastas  com elástico (cristal e azul) 
01 Pasta catálogo c/50 plásticos 
01 Minidicionário Aurélio Língua Portuguesa c/nova ortografia – Positivo 
01 Atlas Geográfico Ilustrado – Editora Moderna – Autores: Marcello Martinelli e Graça Maria 
Lemos Ferreira  
 
OBSERVAÇÕES 

 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do  
material, caso a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o 
responsável ficará sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h00 às 12h e das 
13h às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 

01 Bloco Multi Moldura com borda 
estampada c/36 folhas 
01 Kit Leoni n.º 1 – tamanho A4 
01 Tinta tecido laranja fluorescente 
01 Cola de silicone 
500 folhas de Sulfite A4 Reporter 
(Somente para alunos novos) 
 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Sugestão de compras: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

5º ANO 

Material de Bolso 
02 Lápis pretos HB 
06 Lápis pretos n. º 2 
01 Caixa de lápis de cor grande 24 cores 
 (Não aquarelável) 
02 Borrachas brancas macias 
01 Tesoura escolar sem ponta mundial  
Com o nome gravado 
02 Colas bastão grande 
02 Colas brancas líquidas 
01 Caixa de giz de cera curton 
01 Régua transparente 30cm  
01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores 

01 Apontador com depósito 
01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de lenço de papel descartável – para uso pessoal 
01 Álcool em gel - para uso pessoal 
 
Material para Conferência 
01 Tela 30x30 

04 Cadernos univ. espiral c/100 folhas com etiqueta (o caderno pode ser capa dura ou não, não será 
usado folhas perfumadas, picotadas e muito ilustradas) 
02 Pastas com elástico (cristal e azul) 
01 Pasta catálogo c/50 plásticos 
01 Minidicionário Aurélio Língua Portuguesa c/nova ortografia – Positivo 
01 Atlas Geográfico Ilustrado – Editora Moderna – Autores: Marcello Martinelli e Graça Maria 
Lemos Ferreira . 
OBSERVAÇÕES 

 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do  
 
material, caso a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o 
responsável ficará sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 

01Bloco Multi Moldura com borda 
estampada c/36 folhas 
01 Kit Leoni n.º 2 – tamanho A4 
01 Tinta tecido lilás 
01 Cola de silicone 
500 folhas de Sulfite A4 Reporter 
(Somente para alunos novos) 
 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h            tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

MATERNAL 

Material de Bolso (Anual) 

01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de giz de cera curton grosso triangular 
01 Caixa de tinta plástica / cola colorida 
01 Cola branca líquida grande 
01 Cola de EVA 
03 Potes de massa de modelar 150gr 
01 Massa de EVA 50gr – cor à escolher 
01 Caixa de tinta plástica com 6 cores 
01 

Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel descartável 
01 Álcool em gel para uso pessoal 
01 Bloco de papel Textura Visual 3 Eco Cores c/36 folhas – sugestão Nova 
Print 
02 Blocos de papel Moldura Estampado c/36 folhas 
01 Avental para pintura 
1 pacote de sulfite A4 branco com 100 folhas 
 
OBSERVAÇÕES 

 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 

da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para  apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h           tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



 
 

 
 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
• Início das Aulas: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

JARDIM 

Material de Bolso (Anual) 
01 Agenda espiral capa dura 

01 Caixa de giz de cera curton grosso triangular 
03 Lápis grafite HB/n.º2 – sugestão: Bic 
01 Caixa de lápis de cor Jumbo 24 cores 
01 Estojo escolar duplo c/2 divisórias 
01 Apontador com depósito para lápis jumbo 
02 Borrachas macias branca 
02 Colas bastão 
02 Colas líquidas brancas grandes 
03 Potes de massa de modelar 150gr 
01 Massa de EVA 50gr – cor à escolher 
100 folhas papel Suflite A4 branco 
01 Pasta com elástico PP cor azul 
02 Blocos de papel Moldura Estampado c/36 folhas 
 
Material para higiene pessoal 
01 Caneca e toalhinha de mão com o nome 
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenço de papel descartável 
01 Álcool em gel 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 

da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer somente o material para conferência e o material de bolso 
do aluno somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão 
ficar com o aluno. 
 
 
 
 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h           tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



 
 
 
 
 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h00 às 12h e das 
13h às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

1º Ano 

Material de Bolsa (Anual) 
01 Apontador com depósito 
01 Agenda espiral capa dura 
02 Borrachas Brancas macias 
01 Caixa de giz de cera 
06 Lápis pretos n.º HB/n.º 2 – sugestão Bic Evolution 
01 Caixa de lápis de cor 36 cores 
02 Colas bastão 40gr 
02 Colas líquidas brancas grandes 
01 Tesoura escolar sem ponta com o nome gravado 
04 Potes de massa de modelar 150gr 
01 Pacote de papel sulfite A4 colorido c/100  folhas 
02 Pacotes de papel sulfite A4 branco c/100 folhas 
01 Estojo escolar duplo grande 
02 Pastas  com elástico na cor azul 
01 Caderno universitário capa dura espiral c/96 folhas (não será usado folhas perfumadas 
picotadas e muito ilustrada) 
01 Caderno quadriculado com malha de 1 cm x1 cm no formato 190x248mm com 40 folhas 
 
01 Bloco de papel com moldura estampada c/36 folhas 
01 Régua de 20 cm 
01 Pote de maionese vazio e lavado, identificado com o nome para guardar o giz de cera 

 
Material para higiene pessoal 
01 Garrafinha de plástico para água 
01 Caixa de lenço de papel 

01 Álcool em gel para uso pessoal 
01 Toalha de mão com o nome gravado 
 
OBSERVAÇÕES 

 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h           tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do  
 
 
 
aluno somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar 
com o aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

Pré 

Material de Bolsa (Anual) 
01 Caixa de giz de cera curton 
01 Agenda espiral capa dura, grande com data 
06 Lápis grafites n. º HB/2 – sugestão Bic  Evolution 
01 Caixa de lápis de cor 24 cores 
02 Apontadores com depósito 
02 Borrachas brancas macias 
02 Colas bastão 40gr 
02 Colas líquidas brancas grandes 
01 Tesoura escolar sem ponta com o nome gravado 
03 Potes de massa de modelar 150gr 
02 Pacotes de papel sulfite A4 branco c/100 folhas 
01 Pacote de papel sulfite A4 colorido c/100 folhas 
02 Pastas  com elástico ofício na cor azul 
01 Estojo grande duplo 
01 Caderno universitário 1x1 espiral capa dura com etiqueta (não será usado perfumadas, 
picotas e muito ilustradas) 
02 Blocos de papel moldura estampado c/36 folhas 

 
Material para higiene pessoal 
01 Garrafinha de plástico para água 
01 Toalha de mão com o nome gravado 
01 Caixa de lenço de papel descartável  
01 Álcool em gel para uso pessoal 

 
OBSERVAÇÕES 

 
• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 

da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável fica 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21.devidamente 
identificado. Trazer somente o material para conferência e o material de bolso 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h          tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h00 às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



do aluno somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão 
ficar com o aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 
 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021 

Mini Maternal 

Material de Bolsa (Anual) 
01 Agenda espiral capa dura 
01 Caixa de giz de cera curton triangular 
02 Colas brancas líquidas grandes 
04 Potes de massa de modelar 150gr 
01 Pacote de papel sulfite A4 branco com 100 folhas 
01 Pacote de papel sulfite A4 colorido com 100 folhas 
01 Rolinho de textura 
01 Rolinho de pintura 
01 Pacote de lenços umedecidos 
01 Caixa de lenços de papel 
10 Botões tamanho médio – cor à escolher 
02 Blocos de papel moldura estampado c/36 folhas 
01 Bloco de Textura Visual 4 c/36 folhas 
01 Bloco de papel canson A3 branco 
02 Metros de sianinha na cor branca 0,7mm 
01 Caixa de tinta plástica c/6 cores 
01 Pacote de envelope plástico tamanho A3 c/10 unidades 
01 Rolo de fita de cetim com 3 cm de largura na cor branca c/10 metros 

 
Material de higiene e pessoal 
01 garrafinha de água e 01 toalha de mão com o nome 
01 Pacote de lenço umedecido 
01 Caixa de lenço descartável 
01 Álcool em gel para as mãos 
 
OBSERVAÇÕES 

 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h           tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21 devidamente 
identificado. Trazer  o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do Mini 
ao 5º Ano) para apresentação do Professor. Enviaremos maiores informações pelo 
Grupo de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando a partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• As aulas para alunos matriculados no integral e semi integral deverão aguardar a 
autorização para funcionamento. 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

• 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
 

• Início das Aulas: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

INFORMAÇÕES  IMPORTANTES AOS RESPONSÁVEIS: 

• Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h 
às 14h, 

▪ 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 

Em tempos pandêmicos, precisamos dar maior  atenção  às 
recomendações dos órgãos de saúde, cuidando de si e do próximo.  Em 

nossa parceria com a Escola, preservando e evitando com que 
os pais/responsáveis saiam por vários locais em busca de materiais 

escolares e para sua maior comodidade,  a Papelaria Sampell disponibiliza 
a entrega** do material escolar  dos alunos, totalmente esterilizado 
(mediante agendamento), respeitando todos os protocolos, a fim de 

minimizar a exposição dos nossos clientes e prezando a qualidade no 
atendimento. 

Para mais informações do  regulamento** descrito acima, entre em 
contato conosco, via WhatsApp: (11) 91036-1382 ou 

Fone: (11) 2013-3592 – E-mail: papelariasampell@hotmail.com 
Desejamos à todos: Feliz volta às Aulas! 

 
Sugestão de compras: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cortesias e facilidades:  

✓ Etiquetas autoadesivas personalizadas; 
✓ Na aquisição da lista de material escolar completa você ganha a gravação na 

tesoura com o nome do aluno (a); 
✓ Participe dos sorteios que serão realizados no período de volta às aulas; 
✓ Você pode encomendar a sua lista de material escolar e receber em casa, 

converse com um de nossos colaboradores para mais informações; 

ALUNOS DO INFANTIL  
Dia: 26/01/2021 – Terça-Feira 

Manhã: 8h às 12h          tarde: 13h às 17h 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 



✓ Pagamento facilitado, parcelamos no cartão de crédito. Consulte nossas 
condições especiais. 

* As cortesias acima ofertadas, são mediante a aquisição da lista de 
material escolar completa. 

A sugestão de marcas é por primar a qualidade dos produtos. 
A Papelaria Sampell é apenas uma sugestão em compras. Solicite seu orçamento 

pessoalmente ou por e-mail: papelariasampell@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa Escola com a força de um Leão 

 
https://www.facebook.com/EscolasProConhecer/ 

 

Lista de Material Escolar 2021 

Ensino Médio 
 

 
 
 

Ensino Médio 
 

Lista de Material Escolar 2021 
 
Escrita – Desenho – Material de Bolsa 
01 Caixa de lápis de cor 24 cores aquarelável  (também utilizado na aula de Artes) 
01 Jogo de canetas hidrográficas 24 cores (também utilizado na aula de Artes) 
02 Lápis pretos n.º 2 
01 Cola bastão 
02 Canetas esferográficas: 1 azul e 1 verde 
01 Dicionário de inglês / português 
300 Folhas de papel sulfite A4 branco – sugestão: Report( Somente para alunos novos) 
10 Folhas de almaço (Somente para alunos novos) 
01 Régua 30 cm 
 
OBS.: NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CORRETIVO 
 
Fichário ou caderno de 200 folhas 
Materiais para aulas de Artes (Somente 1º e 2º EM) 
(Trazer os materiais solicitados após orientação da professora) 
01 Lápis grafite 6B 
01 Caixa de giz de cera 
01 Pasta Catálogo 
01 Kit Leoni n.º 2 – formato A4 com 62 folhas 
01 Bloco de papel canson A4 com 20 folhas 
 
Obs.: Outros materiais de artes poderão ser solicitados de acordo com os conteúdos que 
serão desenvolvidos a cada bimestre. 
OBSERVAÇÕES 
 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na 
secretaria da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na 
entrega do material, caso a encomenda do material não seja efetivada até 

mailto:papelariasampell@hotmail.com
https://www.facebook.com/EscolasProConhecer/


a data citada, o responsável ficará sujeito ao recebimento do material com 
atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 
26/01/21.devidamente identificado. Trazer  o material para conferência 
e o material de bolso do aluno somente no primeiro dia de aula 
presencial. Os materiais deverão ficar com o aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos 
do 6º Ano e alunos Novos). Enviaremos maiores informações pelo Grupo 
de sala pelo Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 04 de janeiro de 
2021 para alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 
8h às 12h e das 13h às 17h. 

• Início das Aulas: 
 
 

Atenção: 
 

▪ Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h às 14h, 
▪ 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
▪ A Escola tem parceria com a Papelaria Sampell, localizada na av. Satélite, n.º 

267 – Jardim Santa Bárbara. Telefone: 2013-3592, 
E-mail: papelariasampell@hotmail.com 

 
 

 

Sugestão de compras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6º ao 9º Anos 
Lista de Material Escolar 2021 

 
Escrita -  Desenho – Material de Bolsa 
01 Apontador com depósito 
01 Régua 30 cm 
01 Borracha branca macia 
01 Caixa de lápis de cor 24 cores (será utilizado também na aula de Artes) 
01 Jogo de canetas hidrográficas 24 cores (será utilizada também na aula de Artes) 
02 Lápis preto n.º 2 
01 Cola bastão (também utilizada na aula de Artes) 
01 Tesoura sem ponta com o nome gravado 

02 Canetas esferográficas: 1 azul e 1 verde (não será permitido o uso de canetas coloridas) 
01 Caneta marca texto amarela 
04 Pastas L transparentes 
 
OBS.: NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CORRETIVO 
(TRAZER MATERIAL APÓS ENTREGA DO HORÁRIO DAS AULAS) 
01 Caderno universitário espiral c/96 folhas – Disciplina de Português 
01 Caderno universitário espiral  c//200 folhas – Disciplina de Matemática 
02 Cadernos universitários para as disciplinas de História / Geografia / Ciências / Inglês 
01 Agenda Escolar (obrigatória do 6º ao 8º ano) 
500 Folhas de papel sulfite  A4 branco – sugestão: Report (Somente para alunos Novos) 
 
Fichário (apenas 9º ano) com a autorização da coordenação 
 
Materiais Para as Aulas de Matemática 
(Trazer os materiais após orientação da professora) 
01 Compasso escolar e grafite para compasso 
01 Transferidor 180º 
01 Jogo de esquadros 
Materiais para as Aulas de Artes 
(Trazer os materiais solicitados no 1º dia de aula de Artes, que será informado em sala) 
02 Blocos de papel canson A4 com 20 folhas 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
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01 Kit Leoni n.º 2 – formato A4 com 62 folhas 
01 Lápis preto n.º 6 B 
01 Caixa de giz de cera 
01 Caixa de lápis de cor aquarelável 24 cores 
01 Pasta catálogo preta com 50 envelopes plásticos 
 
Obs.: Outros materiais de Artes serão solicitados via agenda, de acordo com os conteúdos que 
serão desenvolvidos a cada bimestre. 
 
OBSERVAÇÕES 

• Os cadernos de Atividades do Sistema Anglo deverão ser pagos na secretaria 
da escola até 11/01/2021, para que não ocorra atraso na entrega do material, caso 
a encomenda do material não seja efetivada até a data citada, o responsável ficará 
sujeito ao recebimento do material com atraso. 

• O material deve ser providenciado até o início das aulas 26/01/21, devidamente 
identificado. Trazer o material para conferência e o material de bolso do aluno 
somente no primeiro dia de aula presencial. Os materiais deverão ficar com o 
aluno. 

• No dia 20/01/2021 (quarta-feira) haverá reunião de pais e mestres (Alunos do 6º 
Ano e alunos Novos). Enviaremos maiores informações pelo Grupo de sala pelo 
Telegram. 

• A secretaria da escola estará funcionando à partir do dia 04 de janeiro de 2021 para 
alunos novos e dia 11/01/2021 para rematrícula, no horário das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. 

• Início das Aulas: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Atenção: 
▪ Datas para próximos plantões de uniformes: 12/12/20 (Sábado) das 10h às 14h, 

▪ 12 e 19 de janeiro das 9h às 17h. 
▪ A Escola tem parceria com a Papelaria  Sampell, localizada na av. Satélite, n.º 267 – 

Jardim Santa Bárbara. Telefone: 2013-3592, 
E-mail: papelariasampell@hotmail.com 

 

Sugestão de compras: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ALUNOS DO FUND I (2º AO 5 º ANO) / FUND II (6º AO 9º ANO)  
ENSINO MÉDIO) 

26/01/2021 (Terça- FEIRA) 
Seguem os horários de entrada: 

• Ensino Médio: manhã 7h às 12h10 

• Fund. I: manhã 7h30 às 12h  tarde 13h às 17h30 

• Fund. II: manhã 7h40 às 12h10  tarde 13h às 17h30 
 


