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
2º
3º
4º

passo:
passo:
passo:
passo:

acessar o site www.papelariamagistral.com.br
clicar em listas escolares
selecionar a escola (Pioneiro)
clicar no link correspondente a fase/ano e seguir as instruções.

Ou acessar direto: http://www.papelariamagistral.com.br/listasescolares/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

De uso individual e obrigatório
1 calculadora científica
1 compasso
1 transferidor
1 régua (30cm)
1 tesoura(para as aulas de Artes)
Sugestão de material de uso geral (os itens podem ser substituídos por outros que cumpram a
mesma função)
Agenda
Lápis preto
Conjunto de lápis de cor
Caneta azul ou preta
Borracha
Cadernos universitários para as 10 matérias e os 4 laboratórios (ou fichário)
Pasta para arquivar os exercícios e as apostilas
Bloco de folhas pautadas para relatórios

Observação: Os alunos do 2º e 3º ano poderão reaproveitar os materiais do ano anterior e
complementá-los, se necessário.

VALE MATERIAIS *
1000 folhas papel sulfite 75g/m² Cham-Ex A4
10 folhas de papel milimetrado A4
10 folhas de papel vegetal sem margem A4
01 bloco de desenho A3 (branco) 140g/m² com 20 folhas
01 rolo fita crepe
01 tubo de cola bastão 20g
01 tubo de cola branca
02 metros TNT (qualquer cor)
04 folhas de cartolina (qualquer cor)
01 fita adesiva dupla-face 18mmx 30m
* Uma comodidade para quem optar pela compra nas papelarias indicadas pela escola. Funciona da seguinte forma:
os pais recebem um comprovante da 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.

