
 
 

 

Lista de Materiais 2021 
Ensino Fundamental - Anos Finais 

Orientações Importantes 
 

a. Início do ano letivo: por conta de todo o cenário imposto pela pandemia de Covid-19, 
temos uma previsão de início das aulas em fevereiro de 2021, mas preferimos não 
divulgar uma data ainda, já que precisamos aguardar as normativas do estado e da 
prefeitura de São Paulo sobre a questão. Vocês receberão maiores informações em 
janeiro de 2021 por e-mail e pelas redes sociais do colégio. 
 

b. Horário de entrada e saída: entrada às 6h50; intervalo das 09h15 às 09h45; saída às 
12h45 horas. (Para as atividades do ”Depois da Escola” veja comunicado próprio). 
 

c. Uniforme: o uso do uniforme completo é obrigatório. Em 2021 a escola terá uma loja 
virtual (La Salle Store: 
https://www.lojapluriforme.com.br/uniformeescolar/rede-la-salle/?mpage=2) em que os 
uniformes poderão ser encomendados.  
 
-Cupom de desconto 20% para tabela de preço varejo online para as Famílias do La 
Salle São Paulo – cupom de desconto código: LASALLESP – Liberado para o período 
entre 01/01/2021 à 21/03/2021; 
 
- Frete gratuito para vendas acima de R$300,00 limitado aos CEPs de SP capital. 
 
VENDA PRESENCIAL – Realizada diretamente pela Pluriforme (fabricante) 
- Venda presencial com veículo loja da Pluriforme - “Pluriforme Truck” - a ser realizada 1 
vez a cada 15 dias, às segunda feiras, no estacionamento dentro das dependências da 
escola. A partir da segunda semana de janeiro/2021. 
 
-Também permanecerá o ponto de venda do Shopping Aricanduva na Livraria Curitiba 
(Av. Aricanduva,5555 - B - Jardim Santa Tereza).  As famílias que têm uniformes para 
troca/ venda/ doação, podem entrar em contato com os pais representantes do 
Conselho de Famílias, seria legal organizar uma feirinha de troca. Doações podem ser 
deixadas na portaria da escola. 
 

d. Materiais adicionais: pontualmente (nada excessivo) alguns materiais podem ser 
solicitados durante o ano. O pedido dos professores vai na agenda dos alunos. 
 

e. Material Didático: Os materiais didáticos do UNOi poderão ser adquiridos diretamente na 
escola em um plantão de vendas por ano/ série a de 25 de janeiro a 05 de fevereiro de 
2021, das 8h às 12h e das 13h00 às 18h00. 
 
Formas de pagamento: À vista (débito ou em dinheiro) ou parcelado em até 10x no 
cartão de crédito. 
 
 

f. Identificação:  todos os materiais didáticos deverão ser identificados com o nome da 
aluna/aluno. Os uniformes (blusões, troca para Educação Física) também deverão ser 
identificados com os nomes dos alunos. 

https://www.lojapluriforme.com.br/uniformeescolar/rede-la-salle/?mpage=2


 

 
 
 

 

 
g. Mochila: Deverá estar sempre na mochila do aluno e reposto quando necessário estojo, 

borracha, apontador, lápis de escrever, lápis de cor,  tesoura, plástico leitoso e 
régua.Vocês verão que os cadernos do UNOi são divididos em módulos bem fininhos, 
assim a criança/adolescente não carrega peso excessivo. Assim desaconselhamos as 
mochilas de rodinha por conta das escadas que temos para os andares (não é preciso 
mudar de mochila, é apenas um apontamento caso alguma famílias vá fazer a compra 
de uma nova mochila). 
 

h. Primeiro dia de aula: todos os cadernos devem ser entregues. 
 

i. Agenda: a agenda escolar é padronizada e será entregue no 1º dia de aula. 
 

Lista de materiais individuais 

Qtde. Descrição Checklist 

1 Estojo   

1 Tesoura sem ponta  

1 Régua de 30 cm  

1 Apontador  

2 Borrachas brancas macias  

5 Lápis grafite nº2  

2 Caneta esferográfica azul  

2 Caneta esferográfica preta  

2 Caneta esferográfica vermelha  

2 Canetas marca-texto  

1 Pincel redondo nº 12  

1 Cola bastão grande  

1 Cola branca líquida grande  

1 Plástico leitoso (forrar a carteira) 80 cm x 60 cm  

1 Transferidor 360°  



 

 
 
 

 

 

1 Compasso escolar  

1 Caixa de lápis de cor  

1 Pasta catálogo com 50 saquinhos  

3 Cadernos universitário 200 folhas  

1 Caderno de desenho 100 folhas (sem margem)  

100 Folhas de sulfite branco (entregue na escola no 1º dia)  

10 Folhas de almaço com pauta (entregue na escola no 1º dia)  

Material Didático UNOi 

Ano Material 

6º 472337654 UNOI 6EF2 BEG B1 
472338045 UNOI RBEG 6EF2 B2 
472338056 UNOI BEG 6EF2 B3 
472312471 UNOI 6EF B4 U17 
 

7º 472337712 UNOI 7EF2 BEG1 B1 
472338089 UNOI RBEG 7EF2 B2 
472338092 UNOI RBEG 7EF2 B3 
472313703 UNOI 7EF B4 U17 
 

8º 472337789 UNOI 8EF2 BEG1 B1 
472338147 UNOI RBEG 8EF2 B2 
472338158 UNOI RBEG 8EF2 B3 
472313226 UNOI 8EF B4 U17 
 

9º 472337858 UNOI 9EF2 BEG1 B1 
472338205 UNOI RBEG 9EF2 B2 
472338216 UNOI RBEG 9EF2 B3 
472314309 UNO 9EF B4 U17 
 

Observações: não faremos a solicitação de livros paradidáticos (de leitura) neste 
momento. Queremos fazer um movimento de troca de livros que as crianças já têm e 



 

 

também de uso do acervo da biblioteca da escola. Caso entendamos ao longo do 
planejamento que seja necessário a adoção de algum livro adicional, a família será 
avisada com antecedência. 
 
Desaconselhamos que as famílias se desfaçam do material da FTD usado em 2020. 
Este material será retomado (faremos a declaração de quais materiais e onde eles 
serão usados no começo de 2021). 


