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LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 
9º ano + High School 

A B C 
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9 1   caderno capa dura universitário espiral de 96 fls 

1  X bloco de papel canson branco c/ 20 fls – gramatura 180g/m2 A4 

1  X fita adesiva transparente (rolo de 24mm x 50m) 

1    

estojo completo contendo: 
- lápis ou lapiseira 
- régua resistente de 30 cm 
- borracha supersoft / transferidor de 180° 
- apontador com depósito / calculadora pequena 
- caneta esferográfica azul e vermelha) 
- tesoura pequena/ compasso 
- ecolápis de cor com 12 cores/ ecolápis grafite supersoft 
-caneta hidrocor com 12 cores 

1    pasta com aba e elástico fina transparente (para guardar as provas ou lição de casa) 

1  X aquarela 12 cores (sugerimos Faber-Castell ou Acrilex) 

2  X cola bastão 20g (sugerimos Pritt ou Bic) 

1    óculos de proteção acrílico transparente (uso nos laboratórios) 

1    avental branco com manga comprida para uso no laboratório 
 

 

* 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. 

• Os itens da tabela anterior devem ser adquiridos conforme o curso/horário em que seu(sua) filho(a) 

está matriculado(a). Exemplo: em caso de matrícula no 9º ano + High School, deverão ser adquiridos 

os itens da coluna A + B. 

• 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 e 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, correspondente ao curso/horário em que o seu(sua) filho(a) 

está matriculado(a). Exemplo: se o aluno estiver matriculado 9º ano + High School, deverá pagar 

somente a taxa do quadro A + B abaixo. 
 

A 9º ano 

Valor total R$ 46,00 

Valor à vista R$ 43,00 (com aprox. 7% de desconto) 

R$ 46,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito 

 

A + B 9º ano + High School  

Valor total R$ 46,00 

Valor à vista R$ 43,00 (com aprox. 7% de desconto) 

R$ 46,00 parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito 
 

Para pagamento em cartão de crédito, favor enviar um e-mail para financeiro@magister.com.br com o 

nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família 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. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Para melhor organização do aluno, não é permitido o uso de fichário. 

2. Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno, série e matéria(s). 

3. Antes de comprar, verifique quais os itens que você pode aproveitar de 2021. 

4. Organizar as disciplinas que farão parte de cada caderno apenas depois que receberem o horário 

definitivo. 

Volta às aulas presenciais  com 
os professores

em 2022

•9º ano

•01/02, terça-feira

Reunião de pais de volta às aulas -
Regular 

•31/01/2022

•Formato virtual

Reunião de pais de volta às aulas -
Internacional - G9

•27/01/2022

•Formato virtual

mailto:financeiro@magister.com.br

