
 

 

 

 

Ref.: Lista de materiais/2019 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 
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O “VALE MATERIAIS”: 
 

As papelarias Arai e Guarujá fornecerão um comprovante de aquisição dos itens do 

vale materiais que deverá ser enviado para a escola no início das aulas, no momento 

em que for solicitado. 
 

As papelarias se encarregarão de enviar para a escola o material, em pacotes 

fechados e em prazos definidos, uma forma que contribui para o trabalho de bom 

aproveitamento que realizamos junto aos alunos. 
 

A papelaria Magistral realizará 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. 
  

1º passo: acessar o site www.papelariamagistral.com.br 

2º passo: clicar em listas escolares  

3º passo: selecionar a escola (Pioneiro) 

4º passo: clicar no link correspondente a fase/ano e seguir as instruções. 
 

Ou acessar direto: http://www.papelariamagistral.com.br/listas-

escolares/centro-educacional-pioneiro.html  

Imprimir o comprovante. 
        

A Papelaria Magistral enviará para a escola a relação dos pais que efetuaram a 

compra on-line do vale-materiais. 

          A Direção 
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01 apontador  com depósito  - Signal - Maped 01 pano de limpeza  tipo perfex
01 borracha 01
01

02
02

01 pasta" L " para transporte de tarefas
01 01 pincel roliço Tigre nº 14 

01 régua pequena transparente (15cm) - Desetec
01 01

01 01

03 canetas esferográfica (azul, preta e vermelha) 
01 01 transferidor simples de 180o para D. Geométrico - Desetec

02 tubos de cola branca Scotch 40g branca - tipo lápis
01 cola bastão - PRITT (20g) 01
01

01

01

01 01

05

100 folhas de papel sulfite colorido (cor: azul ou amarela)  Cham-Ex A4                               
500 folhas de papel sulfite  Cham-Ex A4                      

04 folhas de cartolina  (cor: branca) 

02 folhas de cartolina (cor: azul)
01 folha de cartolina   (cor: rosa)
04 folhas de cartolina   (cor: verde)
01 folha de papel celofane   (cor: transparente - cristal)
04 folhas para scrapbook (frente e verso estampadas)
05 folhas de papel vegetal para mapas  de História/Geografia - (tam. A4) (sem margem/ sem nome do aluno)

01 Ecotela 29x20cm- Novaprint
01 pacote  de papel para dobradura - liso (15X15 cm)
02 potes de tinta acrílica fosca Acrilex (37 ml)  - 1 na cor branca e outro qualquer cor
01 caixa de tinta Dimensional 3D - 06 unidades (20ml cd)  Brilliant  -  (cores variadas)
01 caixa pequena em MDF com tampa (tam. 10 X 10 X 6)
01 lixa de madeira (fina)
01 frasco de Tinta nankin cor: preta 

OBSERVAÇÕES:

B)  As marcas sugeridas na lista de materiais não são obrigatórias.
C) Todos os materiais de uso individual deverão estar identificados com o nome do aluno. 

E)  Fita adesiva e plástico para encapar os cadernos não constam na lista. 

D)  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, canetinhas e régua. Recomendamos pastas para arquivar o material de estudo enviado para casa.

   VALE MATERIAIS*

pasta envelope fechamento vertical com cordão - Ofício   cor 
amarela para Música

USO INDIVIDUAL

pastas com grampo mola (ref. 510 EX) para Produção de 
texto (cor Cristal)  e Matemática (outra cor) 

tesoura sem ponta escolar Mundial ou Tramontina - usar a 
mesma do ano anterior ou providenciar uma mais adequada à 
idade da criança

*  Uma comodidade para quem optar pela compra nas papelarias indicadas pela escola. Funciona da seguinte forma: os pais recebem um 
comprovante de aquisição, que deverá ser enviado à escola posteriormente no momento que for solicitado. Desta forma a papelaria se 
encarregará de enviar à escola o material, em pacotes fechados e em prazos definidos, uma forma que contribui para o trabalho de bom 
aproveitamento que realizamos junto aos alunos.

A) Materiais e cadernos que sobraram do ano anterior podem ser reaproveitados. Ao reaproveitar o caderno, pedimos que o encape 
novamente, se possível, prendendo as folhas antigas por dentro do plástico.

régua transparente (30cm) - Desetec para Matemática e 
Desenho  Geométrico

mochila (ao ser comprada, solicitamos que não seja aquela 
que contém o carrinho, porque seu manuseio não é adequado 
em sala de aula  / escadas)

estojo grande com zíper, tipo nécessaire: para guardar os 
lápis de cor, lápis preto, lapiseira + refil,  canetinhas, cola 
bastão, tesoura, a régua pequena, borracha e  apontador.  
Pede-se não enviar estojo de latinha. Ficará na sala de aula. 

caderno de brochura grampeado - capa forte (48 folhas) com 
margem  (para Diário)

cadernos de brochura universitário, capa dura, pautado,           
48 fls  (para Ciências / HG)

caderno de brochura universitário, capa dura, pautado,            
96 fls  (para LP)
caderno capa dura costurado 1/4 -  48 folhas com pauta  
(para Matemática)

lápis pretos nº2 (alguns ficarão na escola de reserva) - Se 
possível,  Maped  HB=2

jogo de canetas hidrográficas  (12 cores) - Maped

caixa de lápis de cor grande triangular (24 cores) Maped 
(ficará na escola)

caneta destaca texto (amarela) - se possível,  Faber Castell 
pois não mancha o papel no verso

fita corretiva

flauta doce Soprano Germânico - marca Yamaha, Suzuki ou RMV

lapiseira 0,7 + grafite 0,7 2B para Desenho Geométrico


