LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
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 pastas fina transparente com elástico (resistente e
com nome etiquetado).
01 cadernos 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 caixas de ecogiz de cera com 08 cores (com o
nome etiquetado).
Uma bolsinha / estojo com repartições de zíperes,
contendo:, 01 caixa de lápis de cor 12 cores formato
triangular JUMBO, 01 caixa de giz de cera grosso
normal e 01 caixa de giz de cera triangular JUMBO
(todos com o nome da criança) – Esse material ficará
com a criança – a família deverá repor quando
necessário.

OBSERVAÇÕES:
- 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:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022, às 13h.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022, às 13h.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 31/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.
LIVRO DE INGLÊS:
Livro Bebop 1
Autores Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio
Editora Macmillan
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
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 72 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, 01 caixa 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.

OBSERVAÇÕES:

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:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022, às 13h.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022, às 13h.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 31/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.
LIVRO DE INGLÊS:
Livro Bebop 2
Autores Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio
Editora Macmillan
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
04 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 pastas fina transparente com elástico. (Com nome
etiquetado)
01 cadernos 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.
OBSERVAÇÕES:

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:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022, às 13h.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022, às 13h.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 31/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.

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.

LIVRO DE INGLÊS:
Livro Bebop 3
Autores Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio
Editora Macmillan

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

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
04 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 pedagógicos 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

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.
OBSERVAÇÕES:

Outros materiais, de uso individual, serão
solicitados no decorrer do ano letivo, de
acordo com o desenvolvimento e necessidade
dos Projetos.

UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022, às 13h.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022, às 13h.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 31/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

→ 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
etiquetados com o nome da criança.

e

→

Todos os materiais precisam ser
etiquetados com o nome e série do (a) aluno
(a).
UNIFORME ESCOLAR:

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
04 pastas grampo trilho transparentes e resistentes.
01 pasta fina com elástico resistente
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)
05 cadernos capa dura 48 folhas (01 Língua
Portuguesa, 01 Matemática, 01 Natureza e Sociedade,
01 Ensino Religioso, 01 Produção textual, Leitura e
Literatura)
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
01 ábaco de preferência madeira por ser mais
resistente.
01 Alfabeto de madeira 72 peças.
01 régua de acrílico de 30 cm.
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).

IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 24/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30cm).
04 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).
06 cadernos capa dura 48 folhas (01 Língua
Portuguesa, 01 Matemática, 01 História e Geografia,
01 Ciências, 01 Ensino Religioso, 01 Produção textual,
Leitura e Literatura)
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas.
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
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
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

→ 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
etiquetados com o nome da criança.

e

→

Todos os materiais precisam ser
etiquetados com o nome e série do (a) aluno
(a).
UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 24/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.

01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.

UNIFORME ESCOLAR:

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30 cm).
01 pasta fina com elástico transparente.
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o Projeto
Pedagógico sobre Goiânia).
04 pastas com grampo trilho.
07 cadernos capa dura 48 folhas (01 Língua
Portuguesa, 01 Matemática, 01 Ciências, 01 História,
01 Geografia, 01 Ensino Religioso, 01 Produção textual,
Leitura e Literatura).
01 caderno de desenho capa dura, 96 folhas brancas.
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
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).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

→ 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
etiquetados com o nome da criança.

e

→

Todos os materiais precisam ser
etiquetados com o nome e série do (a) aluno
(a).

IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 24/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.

01 MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa

LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.

UNIFORME ESCOLAR:

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 régua transparente resistente (30 cm).
01 transferidor 360º.

01 compasso.
04 pastas com grampo trilho (resistente).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o Projeto
Pedagógico sobre a Cidade de Goiás).
01 pasta fina com elástico (resistente).
02 Cadernos capa dura 96 folhas (um para Português
e outro para Matemática).
05 cadernos capa dura 48 folhas (01 Ciências, 01
História, 01 Geografia, 01 Ensino Religioso, 01
Produção textual, Leitura e Literatura).
01 caderno de desenho capa dura 96 folhas.
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
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, 01 cola, 01 corretivo (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).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

→ 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
etiquetados com o nome da criança.

e

→

Todos os materiais precisam ser
etiquetados com o nome e série do (a) aluno
(a).

IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 24/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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
2022.
LIVROS LITERÁRIOS:
A lista com os nomes dos livros literários será entregue
no início das atividades pedagógicas do ano letivo
2022.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:
01 régua transparente resistente (30cm).
01 transferidor 360º.
01 compasso.
04 pastas com grampo trilho (resistente).
01 pasta catálogo com 100 plásticos (para o Projeto
Pedagógico sobre Brasília).
01 pasta fina com elástico transparente (resistente).
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
02 cadernos capa dura 96 folhas (para Português e
outro para Matemática)
05 cadernos capa dura 48 folhas (01 Ciências, 01
História, 01 Geografia, 01 Ensino Religioso, 01
Produção textual, Leitura e Literatura).
01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas
01 caderno meia pauta – 48 folhas.
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, 01 cola pequena, 01 corretivo (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
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

→ 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
etiquetados com o nome da criança.

e

→

Todos os materiais precisam ser
etiquetados com o nome e série do (a) aluno
(a).
UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador Morais Filho,
Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23, Lt.3A, Setor Campinas.
Telefone Fixo: 62 3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62
98511-4018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº 190 – Setor
Aeroviário / Telefone Fixo: 62 3295-3658 / 3092-7068 –
Celular e Whatsapp: 62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 18/01/2022.
- Entrega de Materiais: 18/01/2022
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.
- Início do uso dos livros didáticos: 24/01/2022.

- Posteriormente será repassada a data e horário
para a 1ª Reunião de Pais de 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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 2022.

- 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:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:

MATERIAIS:

- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.

- Ling. Portuguesa: 3 cadernos 48 folhas, 1
caderno meia pauta
- Livros literários: Os três mosqueteiros.
Autor: Alexandre Dumas. Editora Global
Obs.: os demais livros literários 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

-

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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 2022.

- 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:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:

MATERIAIS:
- Ling. Portuguesa: 3 cadernos 48 folhas
- Livro literário: O Pequeno Príncipe. Autor:
Antoine de Saint-Exupéry.
Obs.: os demais livros literários 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

- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
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 2022.
MATERIAIS:
- Caderno de matérias ou fichário
- Livro literário: O menino no espelho. Autor:
Fernando Sabino – Editora Record
Obs.: Os demais livros literários 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

Obs.: os materiais para as aulas práticas
serão solicitados, pela professora, no
decorrer do ano letivo.
UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022

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 2022.
MATERIAIS:

UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

- Caderno de matérias ou fichário

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.

- Livro literário: Sete desafios para ser rei –
Jan Terlouw – Editora Ática

- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

Obs.: Os demais livros literários serão
solicitados no decorrer do ano letivo.

- Posteriormente serão repassadas as datas

- Arte: 1 caderno 48 folhas, 1 caixa de lápis
de cor 12 cores, 1 lápis 6B, 1 tesoura sem

e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022

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 2022.

UNIFORME ESCOLAR:
IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920
OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

MATERIAIS:
- Caderno de matérias ou fichário
- Livro literário: Uma Aprendiz ou o livro dos
prazeres. Autora: Clarice Lispector –
Editora Rocco
Obs.: os demais livros literários serão
solicitados no decorrer do ano letivo

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022

2ª SÉRIE
ENSINO MÉDIO
LIVROS DIDÁTICOS:

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

Plataforma de Educação SAS – 2ª Série
Ensino Médio

UNIFORME ESCOLAR:

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. T63, 737 - St. Bueno, Telefone: (62) 30935132 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 2022.

IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018
UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.

MATERIAIS:

- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Caderno de matérias ou fichário
- Livro literário: Poemas escolhidos de
Gregório de Matos. Seleção de prefácio
de José Miguel Wisnik - Companhia das
Letras

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
3ª SÉRIE
ENSINO MÉDIO

UNIFORME ESCOLAR:

LIVROS DIDÁTICOS:

IMPACTO UNIFORMES – Rua Senador
Morais Filho, Nº 756, Antigo Nº 641, Qd. 23,
Lt.3A, Setor Campinas. Telefone Fixo: 62
3642-3547 - Celular e Whatsapp: 62 985114018

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. T63, 737 - St. Bueno, Telefone: (62) 30935132 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 2022.
MATERIAIS:
- Caderno de matérias ou fichário
- Livro literário: A Moreninha. Autor:
Joaquim Manuel de Macedo
Obs.: os demais livros literários serão
solicitados no decorrer do ano letivo.

UNI & VERSO UNIFORMES – Rua 610, Nº
190 – Setor Aeroviário / Telefone Fixo: 62
3295-3658 / 3092-7068 – Celular e Whatsapp:
62 98447-7920

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas: 17/01/2022, às 7h10.
-

Início

do

uso

dos

livros

didáticos:

24/01/2022.
- Uso obrigatório do uniforme: 24/01/2022.

- Posteriormente serão repassadas as datas
e horários para a 1ª Reunião de Pais 2022.

LISTA DE MATERIAIS 2022
PERÍODO COMPLEMENTAR
Entregar no Colégio (todos personalizados com o nome COMPLEMENTAR e o NOME DO ALUNO (A)):
- 01 nécessaire de plástico contendo: sabonete líquido, touca de banho e escova para pentear os cabelos.
- 01 nécessaire contendo: escova de dente com proteção e creme dental.
- 01 copo com tampa e uma garrafinha de água.
- 01 jogo de lençol infantil (lençol e fronha) no tamanho para berço.
- 01 travesseiro (pequeno, tipo almofada)
Obs.: Os materiais que ficam na escola como: lençol, fronha, copo e materiais de higiene bucal serão
entregues ao final de cada semana para serem higienizados e/ou repostos se for necessário. Os mesmos
devem retornar no início da semana seguinte.
- Posteriormente serão solicitados os materiais que forem acabando.
- Outros materiais, de uso individual, serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com o
desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Trazer diariamente na sacola do COMPLEMENTAR (todos personalizados com o nome
COMPLEMENTAR e o NOME DO ALUNO (A)):
- Uniforme completo do Colégio (Ensino Regular).
- 01 par de chinelos.
- Fraldas descartáveis e lenços umedecidos (caso a criança ainda use).
- 01 toalha de banho.
- Calcinha (menina) – Cueca (menino).
- 01 saco de plástico descartável – para colocar roupas sujas após o banho.
Uniformes:
- Uniforme do Período Complementar (A criança deverá vir todos os dias com ele. Uso obrigatório).
- Uniforme do Ensino Regular (A criança deverá trazer todos os dias na sacola do Integral para a troca
após o banho. Uso obrigatório).
Obs.:
- O (A) aluno (a) precisa ter uma sacola pequena para o Período Complementar que caiba os materiais
acima solicitados e uma mochila para o Período Regular para transportar os materiais da sala de aula de
acordo com o horário de aulas e/ou solicitação da Professora. Os pais e/ou os responsáveis devem ter,
diariamente, o cuidado de organizar e conferir todos os dias os objetos solicitados e necessários. Caso
esqueçam algum item, sua criança ficará prejudicada. Contamos com a colaboração de todos.
Sugestão: Dê preferência para sacola e mochila leves e práticas.
- Todos os materiais e objetos que vierem para a escola devem ter o nome da criança.
Datas importantes:
- Início das atividades e entrega de materiais dos alunos do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º Ano):
18/01/2022, às 6h45.
- Início das atividades e entrega de materiais dos alunos da Educação Infantil: 18/01/2022, às 6h45.
- Uso obrigatório do uniforme completo : 24/01/2022.

