
 
 

ESCOLA PIO X 
Rua Aimorés, 2227 – Centro 87 355 000 – Juranda - PR 

 

LISTA DE MATERIAL – 1º ano – 2021 

01 Caderno de caligrafia pequeno 

01 Caderno de matemática (quadriculado grande) 

01 régua 

01 caderno de português – grande 

01 Caderno de desenho grande 

02 Lápis, 01 borracha branca pequena e 01 apontador com reservatório  

01 Caixa de lápis de cor 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caixa de giz de cera 

Canetinhas 

01 Estojo 

02 Tubos de cola tenaz grande 

Tinta guache e pincel  

100 Folhas de sulfite A4 Chamex  

01 Cola quente grossa 

01 fita durex larga transparente 

02 tubos de cola colorida 

01 massinha de modelar - 1 pote vazio para guardar a massinha 

01 pasta fina para envio de tarefas para casa 

01 cartolina branca 

01 EVA verde liso  

01 toalha de rosto com nome bordado 

Material da Escola da Inteligência (R$ 25,00 mensais, incluso no boleto);  

Material Pense Matemática (R$ 20,00 mensais, incluso no boleto); 

Material de Ensino Positivo (R$ 938,00 anual, disponível na Loja na Escola: 
lojanaescola.com.br/escolapiox);  

Reutilizar os materiais já existentes que estão em boas condições! 

Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Livros de literatura infantil serão solicitados durante o ano letivo. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  
- Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o 
sobrenome do estudante. O uso do uniforme completo e tênis são obrigatórios. 

 
- 28/01/2021 – entrega dos materiais. 

Horário: Manhã 11h as 11h50min. 
Tarde: 13h as 16h. 

 
- 01/02/2021 – Início das aulas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO. 

Endereço da loja virtual para comprar as apostilas:  
lojanaescola.com.br/escolapiox 

FRETE GRATUITO DO DIA 28/11/20 À 05/01/21. 
As condições de pagamento da loja são: 

- Boleto com pagamento a vista (antecipado) com 3% de desconto. 

- Cartão de crédito em até 10 X para compras realizadas até janeiro com as 

bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 

Apenas a bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes. 

 

 



 
 

ESCOLA PIO X 
Rua Aimorés, 2227 – Centro 87 355 000 – Juranda - PR 

 

LISTA DE MATERIAL – 2º ano – 2021 

01 Caderno de linha grande 

01 Caderno de matemática pequeno com quadrado grande 

01 caderno pequeno (inglês) 

01 Caderno de desenho grande 

02 lápis de escrever, apontador, borracha branca pequena e régua 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Tesoura sem ponta 

01 pasta de elástico fina 

01 calculadora 

02 Tubos de cola tenaz grande 

Tinta guache e pincel 

100 Folhas de sulfite A4 Chamex 

01 caixa de canetinhas com 12 cores 

01 cartolina branca 

01 EVA azul liso  

Material da Escola da Inteligência (R$ 25,00 mensais, incluso no boleto); 

Material Pense Matemática (R$ 20,00 mensais, incluso no boleto); 

Material de Ensino Positivo (R$ 938,00 anual, disponível na Loja na Escola: 
lojanaescola.com.br/escolapiox); 

 Reutilizar os materiais já existentes que estão em boas condições! 

Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Livros de literatura infantil serão solicitados durante o ano letivo. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  
- Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o 
sobrenome do estudante.  
- O uso do uniforme completo e tênis são obrigatórios. 

 
 

- 28/01/2021 – entrega dos materiais. 
Horário: Manhã 11h as 11h50min. 

Tarde: 13h as 16h. 
 

- 01/02/2021 – Início das aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO. 

Endereço da loja virtual para comprar as apostilas:  
lojanaescola.com.br/escolapiox 

FRETE GRATUITO DO DIA 28/11/20 À 05/01/21. 
As condições de pagamento da loja são: 

- Boleto com pagamento a vista (antecipado) com 3% de desconto. 

- Cartão de crédito em até 10 X para compras realizadas até janeiro com as 

bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 

Apenas a bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes. 

 

 



 
 

ESCOLA PIO X 
Rua Aimorés, 2227 – Centro 87 355 000 – Juranda - PR 

LISTA DE MATERIAL – 3º ano – 2021 

01 caderno pequeno de 48 folhas 

01 Caderno grande – 1 matéria (capa dura, 96 folhas) 

01 caderno grande de matemática (do quadrado menor) 

01 Caderno de desenho grande com borda 

02 lápis, apontador, borracha branca pequena (régua 30 cm) 

01 Caderno de caligrafia 

02 Canetas Bic, azul e preta 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Caixa de giz de cera 

02 tubos de cola tenaz 

01 Tesoura sem ponta 

100 Folhas de sulfite A4 Chamex 

01 estojo de canetinha com 12 cores 

01 Dicionário de inglês 

01 Pincel Nº12 

01 Pasta de elástico 

01 calculadora  

01 cartolina branca 

01 EVA vermelho liso  

Garrafa ou caneca de uso diário e obrigatório para água 

Material da Escola da Inteligência (R$ 25,00 mensais, incluso no boleto); 

Material Pense Matemática (R$ 20,00 mensais, incluso no boleto); 

Material de Ensino Positivo (R$ 938,00 anual, disponível na Loja na Escola: 
lojanaescola.com.br/escolapiox); 

Reutilizar os materiais já existentes que estão em boas condições! 

Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Livros de literatura serão solicitados durante o ano letivo. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o 

ano letivo.  
- Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o 

sobrenome do estudante.  
- O uso do uniforme completo e tênis são obrigatórios. 

 
 

- 28/01/2021 – entrega dos materiais. 
Horário: Manhã 11h as 11h50min. 

Tarde: 13h as 16h. 
 

- 01/02/2021 – Início das aulas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO. 

Endereço da loja virtual para comprar as apostilas:  
lojanaescola.com.br/escolapiox 

FRETE GRATUITO DO DIA 28/11/20 À 05/01/21. 
As condições de pagamento da loja são: 

- Boleto com pagamento a vista (antecipado) com 3% de desconto. 

- Cartão de crédito em até 10 X para compras realizadas até janeiro com as 

bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 

Apenas a bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes. 

 

 



 
 

ESCOLA PIO X 
Rua Aimorés, 2227 – Centro 87 355 000 – Juranda - PR 

 

LISTA DE MATERIAL – 4º ano – 2021 

 

02 Cadernos grandes – 1 matéria (capa dura) 96 folhas 

01 caderno grande de matemática 96 folhas 

01 Caderno de desenho grande 

02 lápis, apontador, borracha branca pequena (régua 30 cm) 

02 Canetas Bic, azul e preta 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Tesoura sem ponta 

01 tubo de cola tenaz 

01 Calculadora 

100 Folhas de sulfite A4 Chamex 

01 Marca texto 

01 cartolina branca 

01 EVA preto liso  

Material da Escola da Inteligência (R$ 25,00 mensais, incluso no boleto); 

Material Pense Matemática (R$ 20,00 mensais, incluso no boleto); 

Material de Ensino Positivo (R$ 938,00 anual, disponível na Loja na Escola: 
lojanaescola.com.br/escolapiox); 

Reutilizar os materiais já existentes que estão em boas condições! 

 

Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Livros de literatura serão solicitados durante o ano letivo. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  
- Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o 
sobrenome do estudante.  
- O uso do uniforme completo e tênis são obrigatórios. 

 

- 28/01/2021 – entrega dos materiais. 
Horário: Manhã 11h as 11h50min. 

Tarde: 13h as 16h. 
 

- 01/02/2021 – Início das aulas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO. 

Endereço da loja virtual para comprar as apostilas:  
lojanaescola.com.br/escolapiox 

FRETE GRATUITO DO DIA 28/11/20 À 05/01/21. 
As condições de pagamento da loja são: 

- Boleto com pagamento a vista (antecipado) com 3% de desconto. 

- Cartão de crédito em até 10 X para compras realizadas até janeiro com as 

bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 

Apenas a bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes. 

 

 



 
 

ESCOLA PIO X 
Rua Aimorés, 2227 – Centro 87 355 000 – Juranda - PR 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 5º ano – 2021 

03 Cadernos de linha pequenos (48 folhas) 

03 Cadernos grandes – 1 matéria (capa dura) 

01 Caderno de desenho com margem 

02 Lápis, apontador, borracha e régua 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Caixa de giz de cera 

01 Tesoura sem ponta 

01 Tubo de cola 

100 Folhas de papel A4 Chamex  

01 cartolina branca 

01 EVA branco liso  

01 Mini-dicionário de inglês (se não tiver) 

Garrafa ou caneca de uso diário e obrigatório para água 

Material da Escola da Inteligência (R$ 25,00 mensais, incluso no boleto); 

Material Pense Matemática (R$ 20,00 mensais, incluso no boleto); 

Material de Ensino Positivo (R$ 938,00 anual, disponível na Loja na Escola: 
lojanaescola.com.br/escolapiox); 

Reutilizar os materiais já existentes que estão em boas condições! 

Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Livros de literatura serão solicitados durante o ano letivo. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  
- Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o 
sobrenome do estudante.  
- O uso do uniforme completo e tênis são obrigatórios. 
 

 
- 28/01/2021 – entrega dos materiais. 

Horário: Manhã 11h as 11h50min. 
Tarde: 13h as 16h. 

 
- 01/02/2021 – Início das aulas. 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO. 

Endereço da loja virtual para comprar as apostilas:  
lojanaescola.com.br/escolapiox 

FRETE GRATUITO DO DIA 28/11/20 À 05/01/21. 
As condições de pagamento da loja são: 

- Boleto com pagamento a vista (antecipado) com 3% de desconto. 

- Cartão de crédito em até 10 X para compras realizadas até janeiro com as 

bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 

Apenas a bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes. 

 

 


