
 

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

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL II – 2022 

100 folhas de sulfite A4 Chamex; 

01 tubos de cola grande – 1 cola bastão 

01 caixa de giz de cera (grande) 

01 caixa de lápis de cor jumbo 

03 caixas de massa de modelar (grande) 

03 caixas de tinta guache com 06 cores (pequena) 
01 caderno de desenho (grande) 

01 pincel n° 12 – um papel dupla face 

01 estojo com zíper 

01 estojo de canetões 6 cores 

01 caixa de sapato encapada 

05 envelopes tamanho A4 

02 latas de leite vazia 

01 Avental de tecido para pintura 

01 lancheira 

01 cola glitter e 01 pacote de prendedor de roupa – um papel crepom cor alegre 

03 caixas de lenços de papel 

Lenço umedecido (trazer diariamente na bolsa) 

01 almofada com nome e 02 fotos do aluno (10x15) 

Mandar diariamente na bolsa fralda e uma troca de roupa e calçado (do uniforme) 

Garrafa para água com nome, a qual já deve vir com água de casa todo dia 

01 toalhinha com nome 

Apostila:  Sistema Positivo de Ensino (R$ 530,00 anual, disponível na Loja na Escola: 

lojanaescola.com.br/escolapiox) 
Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  

- O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom da 
Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 
responsabilizamos por perdas ou trocas. 
 

 Entrega dos materiais: 28/01/2022 - Horário: 13h às 16h 
 Início das aulas - 01/02/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO.  

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

 

Formas de Pagamento 
Condições de Parcelamento: 12x - até 30/11/2021 
Desconto Boleto: 3% no boleto a vista 
Parcela Mínima: R$ 30,00 
BOLETO BANCÁRIO 
CARTÃO 
PIX 
CARTÃO - CARTÃO 
BOLETO - CARTÃO 
PIX CARTÃO 
BOLETO PARCELADO  
Frete grátis: para compras até 07/01/2022 

 

 



 

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

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL III – 2022 

 

01 Caderno de Desenho Grande sem personagem 

01 Apontador, 01 Borracha, 01 Lápis de escrever 

01 Estojo de Canetinhas 

01 Caixa de lápis de cor, 24 cores  

01 Caixa de Giz de cera 

01 Estojo com zíper 

01 Tubo de cola grande tenaz 

100 folhas de papel sulfite A4 Chamex 

01 Avental p/ usar com pintura em tintas 

01 Caixa de sapato encapada  

02 Caixas de massa de modelar Soft 

03 Caixas de tinta guache – 1 papel crepom cor alegre – 1 papel dupla face  

01 Pincel nº12 

01 pacote de prendedor de roupas 

01 pacote pequeno de algodão em bola 

01 Lata vazia de leite p/ colocar giz de cera 

05 Envelopes A4  

01 Caixa de lenço de papel 

01 toalhinha com nome. 

Garrafa para água com nome, a qual já deve vir com água de casa todo dia 

Apostila:  Sistema Positivo de Ensino (R$ 542,00  + Livro de Inglês  R$ 135,00) 

anual, disponível na Loja na Escola: lojanaescola.com.br/escolapiox) 
 
Observações:  
- O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 
- Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 
- Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano 
letivo.  

- O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom da 
Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 
responsabilizamos por perdas ou trocas. 
 

 

 Entrega dos materiais: 28/01/2022 - Horário: 13h às 16h 
 Início das aulas - 01/02/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO.  

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

 

Formas de Pagamento 
Condições de Parcelamento: 12x - até 30/11/2021 
Desconto Boleto: 3% no boleto a vista 
Parcela Mínima: R$ 30,00 
BOLETO BANCÁRIO 
CARTÃO 
PIX 
CARTÃO - CARTÃO 
BOLETO - CARTÃO 
PIX CARTÃO 
BOLETO PARCELADO  
Frete grátis: com compras até 07/01/2022 

 

 



 

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

LISTA DE MATERIAL – INFANTIL IV – 2022 

01 Caderno de desenho grande, sem personagem e figurinha. 

01 borracha e 02 lápis de escrever 

01 Estojo de canetinhas 

01 Caixa de lápis de cor 24 cores 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caixa de giz de cera grosso 

01 Estojo com zíper 

02 Tubos de cola - 1 papel crepom cor alegre – 1 papel dupla face 

100 Folhas de papel sulfite A4 Chamex 

01 Toalha (rosto) com nome 

01 Jogo pedagógico adequado para idade 

01 Avental para usar em pinturas com  tinta guache 

01 Caixa de sapato encapada 

02 Caixas de massa de modelar soft 

02 Caixa de tinta guache 

01 Pincel Nº12 

01 Caderno de Matemática grande e de quadrado grande.  

01 Caderno de linha grande sem personagens e figurinhas 

01 Lata vazia para colocar giz de cera 

05 Envelopes A4 

02 Tubos de cola colorida lavável 

01 pacote de prendedor de roupa  

Garrafa para água com nome, a qual já deve vir com água de casa todo dia 

Material da Escola da Inteligência R$ 25,00 incluso no boleto 

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

Apostila:  Sistema Positivo de Ensino (R$ 597,00  + Livro de Inglês  R$ 135,00) anual, 
disponível na Loja na Escola: lojanaescola.com.br/escolapiox) 

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

- O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom da 
Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 
responsabilizamos por perdas ou trocas. 

 
 Entrega dos materiais: 28/01/2022 - Horário: 13h às 16h 
 Início das aulas - 01/02/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO.  

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

Formas de Pagamento 
Condições de Parcelamento: 12x - até 30/11/2021 
Desconto Boleto: 3% no boleto a vista 
Parcela Mínima: R$ 30,00 
BOLETO BANCÁRIO 
CARTÃO 
PIX 
CARTÃO - CARTÃO 
BOLETO - CARTÃO 
PIX CARTÃO 
BOLETO PARCELADO  
Frete grátis: com compras até 07/01/2022 

 

 



 

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

 
LISTA DE MATERIAL – INFANTIL V – 2022 

01 Caderno de matemática quadriculado grande. 

01 Caderno de português – grande. 

100 Folhas de sulfite A4 Chamex - 1 papel crepom cor alegre – 1 papel dupla face 

01 Tesoura sem ponta 

01 Toalha com nome 

02 Tubos de cola grande 

01 Caixa de giz de cera grande 

01 Caixa de lápis de cor com 24 cores 

01 Caderno de desenho grande. 

01 Caixa de tinta guache 

01 Borracha grande  

02 Lápis de escrever 

01 Estojo 

01 lata de leite vazia 

01 Pincel Nº 12 chato 

02 caixas de massinha de modelar soft 

05 envelopes A4 

01 pacote de prendedor de roupa  

Garrafa para água com nome, a qual já deve vir com água de casa todo dia 

Material da Escola da Inteligência R$ 25,00 incluso no boleto 

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

Apostila:  Sistema Positivo de Ensino (R$ 597,00  + Livro de Inglês  R$ 135,00) anual, 
disponível na Loja na Escola: lojanaescola.com.br/escolapiox) 

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

- O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom da 
Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 
responsabilizamos por perdas ou trocas. 
 

 Entrega dos materiais: 28/01/2022 - Horário: 13h às 16h 
 Início das aulas - 01/02/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra das Apostilas: É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO.  

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

 

Formas de Pagamento 
Condições de Parcelamento: 12x - até 30/11/2021 
Desconto Boleto: 3% no boleto a vista 
Parcela Mínima: R$ 30,00 
BOLETO BANCÁRIO 
CARTÃO 
PIX 
CARTÃO - CARTÃO 
BOLETO - CARTÃO 
PIX CARTÃO 
BOLETO PARCELADO  
Frete grátis: com compras até 07/01/2022  

 

 


