LISTA DE MATERIAIS 2021
INFANTIL 02 ANOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – Infantil 2 anos
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
03 pastas, transparente com grampo trilho.
(resistentes e com nome etiquetado).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o portfólio)
(Com nome etiquetado)
01 pasta catálogo com 50 plásticos (para os textos da
semana)
01 pasta fina transparente com elástico (resistente e
com nome etiquetado).
01 caderno de desenho (capa dura, 48 folhas e
encapado, com o nome).
01 colete para aulas de Recreação Aquática. Não
aceitamos o inflável. (com o nome gravado).
01 touca de lycra para aulas de recreação Aquática
(com o nome bordado).
01 caixa de ecogiz de cera com 08 cores (com o nome
etiquetado).
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 02 lápis de escrever preto formato
triangular JUMBO, 02 caixas de lápis de cor 12 cores
formato triangular JUMBO, 01 borracha macia, 01
tesoura sem ponta (todos com o nome da criança) –
Esse material ficará com a criança – a família deverá
repor quando necessário.

OBSERVAÇÃO:
- Os materiais de higiene pessoal serão solicitados na
primeira reunião de pais.
- Outros materiais, de uso individual, serão solicitados
no decorrer do ano letivo, de acordo com o
desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853 – Centro /
Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES - Rua 610, no 190 – Setor
Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 20/01/2021, às 13h.

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
INFANTIL 03 ANOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – Infantil 3 anos
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVRO DE INGLÊS:
Gumdrops N/ Gabriela Zapiain. - São Paulo:
Moderna, 2014
ISBN 978-85-16-09400-3
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
03 pastas, transparente com grampo trilho.
(resistentes e com nome etiquetado).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o portfólio)
(Com nome etiquetado)
01 pasta catálogo com 50 plástico (para textos) (Com
nome etiquetado)
01 pasta fina transparente com elástico (resistente e
com nome etiquetado).
01 caderno de desenho (capa dura, 48 folhas e
encapado, com o nome)
01 colete para aulas de Recreação Aquática. Não
aceitamos o inflável. (com o nome gravado)
01 touca de lycra para aulas de recreação Aquática
(com o nome bordado).
01 Alfabeto de madeira 32 peças (colocar o nome em
todas as peças)
01 Ábaco
01 caixa de ecogiz de cera com 08 cores (com o nome
etiquetado).

Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 02 lápis de escrever preto formato
triangular JUMBO, 02 caixas de lápis de cor 12 cores
formato triangular JUMBO, 01 borracha macia, 01
tesoura sem ponta (todos com o nome da criança) –
Esse material ficará com a criança – a família deverá
repor quando necessário.

OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853 – Centro
/ Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 20/01/2021, às 13h.

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
INFANTIL 04 ANOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – Infantil 4 anos
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVRO DE INGLÊS:
Gumdrops 1 /Rebeca Lee Williams - São Paulo:
Moderna, 2014
ISBN 978-85-16-09402-7
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
03 pastas, transparente com grampo trilho (Com nome
etiquetado)
02 pastas catálogo com 100 plásticos – OBS.: As
crianças que já estudam no Colégio precisam somente
de uma (uma para o portfólio e outra para textos)
(Com nome etiquetado)
01 pasta fina transparente com elástico. (Com nome
etiquetado)
01 caderno de desenho (capa dura,96 folhas e
encapado, com o nome)
01 colete para aulas de Recreação Aquática. Não
aceitamos o inflável. (C/ o nome gravado) 01 touca de
lycra para aulas de recreação Aquática. (C/ o nome
bordado) 01 Alfabeto de madeira 72 peças (colocar o
nome em todas as peças)
01 Ábaco.
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 02 lápis de escrever preto formato

triangular, 01 caixa de lápis de cor 24 cores formato
triangular, 01 borracha macia, 01 tesoura sem ponta
(todos com o nome da criança) – Esse material ficará
com a criança – a família deverá repor quando
necessário.
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 01 caixa de giz de cera grosso e uma caixa
de canetinha hidrográfica grossa (todos com o nome
da criança) – Esse material ficará com a criança – a
família deverá repor quando necessário.
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853 – Centro
/ Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 20/01/2021, às 13h.

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
INFANTIL 05 ANOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – Infantil 5 anos
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVRO DE INGLÊS:
Gumdrops 2 / Rebeca Lee Williams - São Paulo:
Moderna, 2014
ISBN 978-85-16-09404-1
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
03 Pastas transparentes com grampo trilho
(resistentes e com nome etiquetado).
01 pasta fina transparente com elástico (resistente.)
02 pastas catálogo com 100 plásticos – OBS.:
Crianças que já estudam no Colégio apenas uma
(uma para o portfólio e outra para textos) (Com nome
etiquetado)
02 Cadernos pedagógico meia pauta A4 espiral capa
dura e folhas grossas 40 folhas – gramatura 150g/m2 –
encapar e etiquetar o nome.
01 caderno de desenho (capa dura,96 folhas e
encapado, com o nome etiquetado)
01 Alfabeto de madeira 72 peças (colocar o nome em
todas as peças)
01 Ábaco
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 02 lápis de escrever preto formato
triangular, 01 caixa de lápis de cor 24 cores formato
triangular, 01 borracha macia, 01 tesoura sem ponta

(todos com o nome da criança) – Esse material ficará
com a criança – a família deverá repor quando
necessário.
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo: 01 caixa de giz de cera grosso e uma caixa
de canetinha hidrográfica grossa (todos com o nome
da criança) – Esse material ficará com a criança – a
família deverá repor quando necessário.
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853 – Centro /
Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 20/01/2021, às 13h.

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
1º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 1º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
03 pastas grampo trilho transparentes e resistentes
(etiquetar com o nome).
01 pasta fina com elástico resistente (etiquetar com o
nome).
02 pastas catálogo com 100 plásticos – OBS.: Quem
já é aluno do Colégio, precisa de apenas uma (uma
para o portfólio e outra para textos) (Com nome
etiquetado).
02 Cadernos capa dura 96 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para Português e outro para Matemática)
05 cadernos capa dura 48 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (um para Ciências, História e Geografia,
um para Inglês, um para Ensino Religioso, um
Produção textual e outro para Leitura e Literatura)
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
01 ábaco de preferência madeira por ser mais
resistente. (etiquetar com o nome).
01 Alfabeto de madeira 72 peças (colocar o nome em
todas as peças)

01 régua de acrílico de 30 cm (etiquetar com o nome).
01 bolsinha / estojo com zíper contendo: 01 caixa
de lápis de cor (24 cores), 02 lápis de escrever, 01
borracha, 01 apontador com depósito, 01 tesoura sem
ponta com o nome gravado (esse material ficará com
o aluno, repor quando necessário).
01 bolsinha / estojo com duas repartições
contendo: 01 caixa de canetinha hidrográficas e 01
caixa de giz de cera (esse material ficará com o aluno,
repor quando necessário).

OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº835, Centro
– Goiânia-GO / Telefone: 3223-6352 e 3223-2416.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 19/01/2021, às 7h10 (matutino), às
13h (vespertino).
- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
2º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 2º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30cm).
03 pastas com grampo trilho (resistente).
01 pasta fina com elástico transparente (resistente).
02 pastas catálogo com 100 plásticos – OBS.: Quem
já é aluno do Colégio precisa apenas uma (uma para o
portfólio e outra para textos) (Com nome etiquetado)
02 cadernos capa dura 96 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para Português e outro para Matemática)
6 cadernos capa dura 48 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para História e Geografia, Ciências,
Inglês, Ensino Religioso, Produção textual, Leitura e
Literatura)
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas.
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
01 bolsinha / estojo com zíper contendo: 01 caixa
de lápis de cor (24 cores), 02 lápis de escrever, 01
borracha, 01 apontador com depósito, 01 tesoura sem

ponta com o nome gravado (esse material ficará com
o aluno, repor quando necessário).
01 bolsinha / estojo com duas repartições
contendo: 01 caixa de canetinha hidrográficas e 01
caixa de giz de cera (esse material ficará com o aluno,
repor quando necessário).
01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº835, Centro
– Goiânia-GO / Telefone: 3223-6352 e 3223-2416.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 19/01/2021, às 7h10 (matutino), às
13h (vespertino).

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
3º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 3º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.

ponta com o nome gravado, (esse material ficará com
o aluno, repor quando necessário).
01 bolsinha / estojo com duas repartições
contendo: 01 caixa de canetinha hidrográficas e 01
caixa de giz de cera (esse material ficará com o aluno,
repor quando necessário).

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.

UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº835, Centro
– Goiânia-GO / Telefone: 3223-6352 e 3223-2416.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30 cm) (etiquetar
com o nome).
01 pasta fina com elástico transparente (resistente e
etiquetada com o nome).
01 pasta catálogo com 100 plásticos ( para o Projeto
Pedagógico sobre Goiânia) - (Com nome etiquetado)
03 pastas com grampo trilho (resistente e etiquetada
com o nome).
02 Cadernos capa dura 96 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para Português e outro para Matemática)
07 cadernos capa dura 48 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para: Ciências, História, Geografia,
Inglês, Ensino Religioso, Produção textual, Leitura e
Literatura)
01 caderno de desenho capa dura, 96 folhas brancas
(encapados com plástico resistente e etiquetados com
o nome).
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
01 bolsinha / estojo com zíper contendo: 01 caixa
de lápis de cor (24 cores), 02 lápis de escrever, 01
borracha, 01 apontador com depósito, 01 tesoura sem

01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.

META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 19/01/2021, às 7h10 (matutino), às
13h (vespertino).

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
4º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 4º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30 cm).
03 pastas com grampo trilho (resistente).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o Projeto
Pedagógico sobre a Cidade de Goiás) (Com nome
etiquetado)
01 pasta fina com elástico
02 Cadernos capa dura 96 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (um para Português e outro para
Matemática)
07 cadernos capa dura 48 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para: Ciências, História, Geografia,
Inglês, Ensino Religioso, Produção textual, Leitura e
Literatura)
01 caderno de desenho capa dura 96 folhas.
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
01 bolsinha / estojo com zíper contendo: 01 caixa
de lápis de cor (24 cores), 02 lápis de escrever, 03

canetas (1 azul, 1 preta e 1 vermelha), 01 borracha, 01
apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta com o
nome gravado (esse material ficará com o aluno, repor
quando necessário).
01 bolsinha / estojo com duas repartições
contendo: 01 caixa de canetinha hidrográficas e 01
caixa de giz de cera (esse material ficará com o aluno,
repor quando necessário).
01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº835, Centro
– Goiânia-GO / Telefone: 3223-6352 e 3223-2416.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 19/01/2021, às 7h10 (matutino), às
13h (vespertino).

- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
5º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 5º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de Educação SAS.
Está situada nos seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto antes,
favor entrar em contato com uma das lojas para a
aquisição. Para a aquisição do referido material é
necessário a apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento fornecido pela Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o ano letivo
de 2021.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será
entregue no início das atividades pedagógicas do ano
letivo 2021.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30cm)
03 pastas com grampo trilho (resistente).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o Projeto
Pedagógico sobre Brasília) (Com nome etiquetado)
01 pasta fina com elástico transparente (resistente).
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
02 cadernos capa dura 96 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para Português e outro para Matemática)
07 cadernos capa dura 48 folhas, encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome e a série
do/a aluno/a (para: Ciências, História, Geografia,
Inglês, Ensino Religioso, Produção textual, Leitura e
Literatura)
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas
01 caderno meia pauta – 48 folhas (encapados com
plástico resistente e etiquetados com o nome).
01 bolsinha / estojo com zíper contendo: 01 caixa
de lápis de cor (24 cores), 02 lápis de escrever, 03
canetas (1 azul, 1 preta e 1 vermelha), 01 borracha, 01
apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta com o

nome gravado (esse material ficará com o aluno, repor
quando necessário).
01 bolsinha / estojo com duas repartições
contendo: 01 caixa de canetinha hidrográficas e 01
caixa de giz de cera (esse material ficará com o aluno,
repor quando necessário).
01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa
OBSERVAÇÃO: Outros materiais, de uso individual,
serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo
com o desenvolvimento e necessidade dos Projetos.

Todos os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico resistente e etiquetados com o nome
da criança.

UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº835, Centro
– Goiânia-GO / Telefone: 3223-6352 e 3223-2416.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636 –
Campinas (Após a Praça “A” Direção ao Centro)
Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no 190 –
Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 / 3092-7068
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 19/01/2021, às 7h10 (matutino), às
13h (vespertino).
- Posteriormente serão repassadas as datas e
horários para:
- Entrega de Materiais.
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
6º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 6º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos
alunos da escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos seguintes
endereços:
Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto
antes, favor entrar em contato com uma das
lojas para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a apresentação
do comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o
ano letivo de 2021.
MATERIAIS:
- Ling. Portuguesa: 3 cadernos 48 folhas, 1
caderno meia pauta
- Livros literários: Alice no país da
Gramática
Autor/ Ilustrador: Fernando (Fendy) Silva
Editora Ciranda
Obs.: os demais serão solicitados no
decorrer do ano letivo.
- Matemática: 1 caderno 48 folhas
- Geografia: 1 caderno 48 folhas
- História: 1 caderno 48 folhas
- Ens. Religioso: 1 caderno 48 folhas

- Inglês: 1 caderno 48 folhas
- Espanhol: 1 caderno 48 folhas
- Ciências: 1 caderno 48 folhas
- Arte: 1 caderno 48 folhas, 1 caixa de lápis
de cor 12 cores, 1 lápis 6B, 1 tesoura sem
ponta, 1 cola branca pequena, 1 caixa de giz
de cera
Obs.: os materiais para as aulas práticas
serão solicitados, pela professora, no
decorrer do ano letivo.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853
– Centro / Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636
– Campinas (Após a Praça “A” Direção ao
Centro) Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no
190 – Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 /
3092-7068
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para:
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
7º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 7º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos
alunos da escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos seguintes
endereços:
Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto
antes, favor entrar em contato com uma das
lojas para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a apresentação
do comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o
ano letivo de 2021.
MATERIAIS:
- Ling. Portuguesa: 3 cadernos 48 folhas
- Livros literários: Olhar de frente
Autora: Tânia Alexandre Martinelli
Ilustrador: Sérgio Ricciuto
Coleção: Série toda prosa
Editora do Brasil
Obs.: os demais serão solicitados no
decorrer do ano letivo
- Matemática: 1 caderno 48 folhas
- Geografia: 1 caderno 48 folhas
- História: 1 caderno 48 folhas
- Ens. Religioso: 1 caderno 48 folhas

- Inglês: 1 caderno 48 folhas
- Espanhol: 1 caderno 48 folhas
- Ciências: 1 caderno 48 folhas
- Arte: 1 caderno 48 folhas, 1 caixa de lápis
de cor 12 cores, 1 lápis 6B, 1 tesoura sem
ponta, 1 cola branca pequena, 1 caixa de giz
de cera
Obs.: os materiais para as aulas práticas
serão solicitados, pela professora, no
decorrer do ano letivo.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853
– Centro / Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636
– Campinas (Após a Praça “A” Direção ao
Centro) Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no
190 – Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 /
3092-7068
OBSERVAÇÕES:

- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para:
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
-

Uso

obrigatório

do

uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
8º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS:
Plataforma de Educação SAS – 8º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos
alunos da escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos seguintes
endereços:
Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto
antes, favor entrar em contato com uma das
lojas para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a apresentação
do comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o
ano letivo de 2021.

Obs.: os materiais para as aulas práticas
serão solicitados, pela professora, no
decorrer do ano letivo.
UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853
– Centro / Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636
– Campinas (Após a Praça “A” Direção ao
Centro) Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no
190 – Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 /
3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.
- Posteriormente serão repassadas as datas

MATERIAIS:

e horários para:

- Caderno de matérias ou fichário

- 1ª Reunião de Pais 2021.

- Livros literários: Os miseráveis (Victor
Hugo)
Os demais serão solicitados no decorrer
do ano letivo.
- Arte: 1 caderno 48 folhas, 1 caixa de lápis
de cor 12 cores, 1 lápis 6B, 1 tesoura sem
ponta, 1 cola branca pequena, 1 caixa de giz
de cera

- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme

LISTA DE MATERIAIS 2021

9º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL

ponta, 1 cola branca pequena, 1 caixa de giz
de cera

LIVROS DIDÁTICOS:

Obs.: os materiais para as aulas práticas
serão solicitados, pela professora, no
decorrer do ano letivo.

Plataforma de Educação SAS – 9º ano
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos
alunos da escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos seguintes
endereços:
Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto
antes, favor entrar em contato com uma das
lojas para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a apresentação
do comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o
ano letivo de 2021.

UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853
– Centro / Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636
– Campinas (Após a Praça “A” Direção ao
Centro) Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no
190 – Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 /
3092-7068

OBSERVAÇÕES:

MATERIAIS:

- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.

- Caderno de matérias ou fichário

- Posteriormente serão repassadas as datas

- Livros literários: O menino do pijama
listrado (John Boyne)
Os demais serão solicitados no decorrer
do ano letivo.
- Arte: 1 caderno 48 folhas, 1 caixa de lápis
de cor 12 cores, 1 lápis 6B, 1 tesoura sem

e horários para:
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021

1ª SÉRIE
ENSINO MÉDIO

- Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes
Brasileiros de Inglês, Editora Oxford.

LIVROS DIDÁTICOS:

- Dicionário Espanhol-Português.

Plataforma de Educação SAS – 1ª Série
Ensino Médio
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro será
comercializadora do referido material , sendo
conveniada para revenda exclusiva aos
alunos da escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos seguintes
endereços:
Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 - St.
Central, Telefone: (62) 3224-7570, O quanto
antes, favor entrar em contato com uma das
lojas para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a apresentação
do comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara para o
ano letivo de 2021.
MATERIAIS:

UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia, nº853
– Centro / Telefone: 3223-6352.
META UNIFORMES - Av. Anhanguera, 7636
– Campinas (Após a Praça “A” Direção ao
Centro) Fone: 3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, no
190 – Setor Aeroviário / Tele: 3295-3658 /
3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.

- Posteriormente serão repassadas as datas

- Caderno de matérias ou fichário

e horários para:

- Livros literários: Noite na taverna (Álvares
de Azevedo)

- 1ª Reunião de Pais 2021.

Obs.: os demais serão solicitados no
decorrer do ano letivo

- Uso obrigatório do uniforme.

- Início do uso dos livros didáticos.

LISTA DE MATERIAIS 2021

2ª SÉRIE
ENSINO MÉDIO

Obs.: os demais serão solicitados no
decorrer do ano letivo

LIVROS DIDÁTICOS:

UNIFORME ESCOLAR:

Plataforma de Educação SAS – 2ª Série
Ensino Médio

CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia,
nº853 – Centro / Telefone: 3223-6352.

A Livraria e Papelaria Amigos do Livro
será comercializadora do referido material
, sendo conveniada para revenda
exclusiva
aos
alunos
da
escola
conveniada à Plataforma de Educação
SAS. Está situada nos seguintes
endereços: Av. T-63, 737 - St. Bueno,
Telefone: (62) 3093-5132 e Rua 4, 735 St. Central, Telefone: (62) 3224-7570, O
quanto antes, favor entrar em contato
com uma das lojas para a aquisição.
Para a aquisição do referido material é
necessário
a
apresentação
do
comprovante de matrícula ou de um
documento
fornecido
pela
Escola,
comprovando
que
o
aluno
está
devidamente matriculado na Colégio
Santa Clara para o ano letivo de 2021.
MATERIAIS:
- Caderno de matérias ou fichário
- Livros literários: A hora da estrela
(Clarice Lispector)

META UNIFORMES - Av. Anhanguera,
7636 – Campinas (Após a Praça “A”
Direção ao Centro) Fone: 32334626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610,
no 190 – Setor Aeroviário / Tele: 32953658 / 3092-7068

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2021, às 7h10.

- Posteriormente serão repassadas as
datas e horários para:
- 1ª Reunião de Pais 2021.
- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

LISTA DE MATERIAIS 2021
3ª SÉRIE
ENSINO MÉDIO

- Livros literários: Primeiras estórias
(Guimarães Rosa)

LIVROS DIDÁTICOS:

Obs.: serão solicitados no decorrer
do ano letivo

Plataforma de Educação SAS – PréUniversitário 3ª Série
A Livraria e Papelaria Amigos do Livro
será comercializadora do referido
material , sendo conveniada para
revenda exclusiva aos alunos da
escola conveniada à Plataforma de
Educação SAS. Está situada nos
seguintes endereços: Av. T-63, 737 St. Bueno, Telefone: (62) 3093-5132 e
Rua 4, 735 - St. Central, Telefone: (62)
3224-7570, O quanto antes, favor
entrar em contato com uma das lojas
para a aquisição. Para a aquisição do
referido material é necessário a
apresentação do comprovante de
matrícula ou de um documento
fornecido pela Escola, comprovando
que o aluno está devidamente
matriculado na Colégio Santa Clara
para o ano letivo de 2021.

UNIFORME ESCOLAR:
CASA DO UNIFORME - Av. Araguaia,
nº853 – Centro / Telefone: 3223-6352.
META
UNIFORMES
Av.
Anhanguera, 7636 – Campinas (Após
a Praça “A” Direção ao Centro) Fone:
3233-4626/3233-4675.
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua
610, no 190 – Setor Aeroviário / Tele:
3295-3658 / 3092-7068
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2021, às
7h10.
- Posteriormente serão repassadas as
datas e horários para:

MATERIAIS:

- 1ª Reunião de Pais 2021.

- Caderno de matérias ou fichário

- Início do uso dos livros didáticos.
- Uso obrigatório do uniforme.

