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LISTA DE MATERIAL 

Unidade RP (Rodolfo Pirani)

Unidade SM (São Mateus)

Unidade SB (Santa Bárbara)

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 branco (75 g/m
01 rolo de fita crepe 
01 pasta plástica de 20 mm com elástico nas seguintes 

1º ANO EM: laranja                         
    

MATERIAIS PARA USO INDIVIDU

01 tubo de cola bastão grande 

08 cadernos universitários de 96 fls espiral 

03 cadernos universitários de 96 fls espiral

01 régua de 30 cm transparente  

01 lápis preto  

01 caneta esferográfica azul  

01 caneta esferográfica vermelha 

01 apontador com depósito 

01 corretivo 

 

  

OBSERVAÇÕES: 

- Para melhor organização, pedimos que t
do(a) aluno(a); 

- Em razão da pandemia, reduzimos ao máximo os itens solicitados e
andamento dos trabalhos no decorrer do ano letivo

- Caso seja necessário, alguns materiais adicionais poderão ser solicitados
atividades propostas em sala de aula; 

- Os materiais a serem entregues na secretaria deverão ser entregues impreterivelmente 
de 2022; 

- Acesse diariamente nossa agenda eletrônica na 
boletim escolar e sua posição financeira!

- A data do início das aulas será divulgada no nosso Instagram @paulistananet_ e também no nosso site 

www.paulista-ie.com.br   

 

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTES

01 borracha macia 

01 caixa de lápis de cor 

01 jogo de canetinhas 

01 caderno de desenho com margem 

01 lápis 6B e 01 lápis HB 

TRAZER TODOS OS DIAS

01 frasco de álcool em gel
01 garrafa de água/copo

                                                         www.instagram.com/paulistananet_                                
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LISTA DE MATERIAL – 2022      

Rua Julio Cesar Moreira, 1309

Rua André de Almeida, 2178

Rua Gemeos, 3

(Rodolfo Pirani)  - (11) 2754-1333 

Unidade SM (São Mateus)  - (11) 2019-2332 

Unidade SB (Santa Bárbara)   - (11) 2015-0003 

SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DA ESCOLA 

has de papel sulfite A4 branco (75 g/m) 

01 pasta plástica de 20 mm com elástico nas seguintes cores, conforme o ano abaixo:

       2º ANO EM: branca                  

PARA USO INDIVIDUAL 

espiral (01 para cada disciplina que requeira mais de uma aula na

03 cadernos universitários de 96 fls espiral (para dividir entre as disciplinas com somente 01 aula por semana)

Para melhor organização, pedimos que todos os materiais sejam etiquetados com nome completo e turma 

pandemia, reduzimos ao máximo os itens solicitados e todos são indispensáveis para o bom 
andamento dos trabalhos no decorrer do ano letivo de 2022; 

, alguns materiais adicionais poderão ser solicitados durante o ano letivo

Os materiais a serem entregues na secretaria deverão ser entregues impreterivelmente 

nossa agenda eletrônica na Central do Aluno! Você poderá consultar os recados on
! 

A data do início das aulas será divulgada no nosso Instagram @paulistananet_ e também no nosso site 

                                Sejam bem

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTES 

TRAZER TODOS OS DIAS 

01 frasco de álcool em gel 
01 garrafa de água/copo 

                        www.paulista-ie.com.br 
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      Ensino Médio 
 
 

Rua Julio Cesar Moreira, 1309 

Rua André de Almeida, 2178 

37 x Vicente Lopes, 7 

cores, conforme o ano abaixo: 

     3º ANO EM: rosa        

que requeira mais de uma aula na semana) 

m somente 01 aula por semana) 

odos os materiais sejam etiquetados com nome completo e turma 

todos são indispensáveis para o bom 

durante o ano letivo, de acordo com as 

Os materiais a serem entregues na secretaria deverão ser entregues impreterivelmente até dia 04 de fevereiro 

! Você poderá consultar os recados on-line, o 

A data do início das aulas será divulgada no nosso Instagram @paulistananet_ e também no nosso site 

Sejam bem-vindos – E boas aulas! 


