ENSINO MÉDIO
1ª SÉRIE
LISTA DE MATERIAL

Opção
de taxa

Regular

LISTA DE MATERIAIS PARA 2022
1ª série - Ensino Médio
DESCRIÇÃO

caderno capa dura universitário espiral de 200 fls

2
1

1

bloco de papel canson branco c/ 20 fls – gramatura 180g/m2 A3

1

1

papel paraná 1m x 0,85cm 110g

1

régua resistente de 30 cm

1

tesoura sem ponta

1

pasta catálogo preta com 50 envelopes plásticos

1

1

godê com 12 cavidades

1

1

massa de biscuit pacotes de 85g qualquer cor (sugerimos Uti Gutti)

1

1

pincel chato nº 12 (sugerimos Tigre)

1

1

pincel chato nº 24 (sugerimos Tigre)

1

óculos de proteção acrílico transparente (uso nos laboratórios)

1

avental branco com manga comprida para uso no laboratório

1

camisetas do uniforme (USO OBRIGATÓRIO)

* TODOS OS ITENS ESTARÃO À VENDA NO BAZAR MAGI LARES.

OBSERVAÇÃO
• O boleto para pagamento da taxa de material estará disponível no site a partir do dia 10/12. A data
limite para o pagamento do 1º boleto é até 14/01/2022. Em caso de dúvida, entre em contato com a
secretaria.
• A utilização dos materiais assinalados com “x” será gerenciada pela equipe pedagógica, motivo pelo
qual estes itens devem ser entregues pessoalmente no posto de recebimento de materiais que
funcionará na biblioteca da unidade Sabará e garagem da unidade Júnior a partir do dia 19/01/22.
As professoras farão uso em sala de aula durante o ano, conforme o planejamento pedagógico.
Pedimos que não entreguem esses itens para a equipe pedagógica.
• Os demais materiais devem ser mantidos em casa levados à escola na medida da necessidade ou
conforme solicitação da professora.

Itens assinalados com “x” na lista - Taxa de Material
No intuito de oferecer maior comodidade aos pais, a escola pode comprar no atacado os itens
assinalados com “x” na lista acima e compartilhar com as famílias o benefício financeiro obtido.
Dessa forma, aqueles que desejarem, poderão substituir a aquisição e entrega dos itens
assinalados com “x” na lista pelo pagamento da taxa abaixo.
•

A

Ensino Médio

Valor total R$ 67,00
Valor à vista R$ 62,50 (com aprox. 7% de desconto)
R$ 67,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito

O pagamento do boleto bancário já está disponível na área restrita do site da escola. Caso a opção
seja pelo pagamento em cartão de crédito, favor enviar um e-mail para finaceiro@magister.com.br com o nome
e série do aluno e o número de parcelas desejadas em até 5 vezes. A familia receberá um e-mail de
retorno com as orientações para o pagamento eletrônico.
As famílias que optarem pela entrega do material nos postos das unidades devem desconsiderar o
boleto da Taxa de Material existente da área restrita do site. Pedimos que não entreguem materiais para a
equipe pedagógica.

SUGESTÕES IMPORTANTES:
1) Antes de comprar, verifique quais os itens que você pode aproveitar de 2021.
2) Os alunos que optarem por fichários recomenda-se atenção para a organização que tal
material exige.
3) Recomenda-se aos jovens organizarem os respectivos materiais a partir do horário de aula
2021.

