
COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
 

Lista de Material – 2021  
  

2ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO 
 
 
Valor anual do material didático: inclui quatro Livros Integrados do Sistema Positivo de Ensino, 
direito a acesso ao “Positivo On” para pesquisa através de senha individual, cadernos de 
atividades, Material da Escola da Inteligência (Grupo Educacional Augusto Cury) e agenda 
escolar = R$1.990,00 à vista, já com desconto, até o dia 15/01/2021. Para pagamento parcelado 
em até 12 (doze) vezes, consultar a tesouraria do Colégio.  
Obs: O pagamento deverá ser feito na tesouraria. O Livro Integrado (SPE) referente ao 1º 
bimestre serão entregues na primeira semana de aula aos que fizerem o pagamento/ matrícula 
até o dia 15/01/2021. 
 
Material complementar:  
(  ) Artes – Lápis HB/4B, borracha, régua 30 cm, tesoura, compasso, lápis de cor, cola e jogo de 
canetinhas. Um bloco de papel canson A4 180g/m2 (esse deverá ser entregue à professora de 
Arte na segunda semana de aulas). (SOMENTE PARA OS ALUNOS NOVOS) 
(  ) Cadernos – um caderno para cada duas disciplinas ou fichário.  
(   ) Um monobloco pautado(folhas universitárias) sem imagens ou cores para a produção de 
textos 
(  ) Dicionário de Português/Inglês. 
(  ) Geral – para organizar trabalhos, atividades, provas e outros - 01 pasta ofício com elástico. 
( X ) Agenda Escolar – será entregue gratuitamente no início do ano e faz parte do material 
escolar diário do aluno. Pedimos que, ao receber a agenda, preencha com os dados 
pessoais do(a) aluno(a) na página 1. 
 
 
Observação:  

Caso queira fazer a encomenda de material complementar na livraria do Colégio: a partir 
do dia 18 de janeiro de 2021, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h. É preciso pagar no ato, 
30% do valor encomendado. 

 
Outras informações: 

1. O uniforme deverá ser adquirido na malharia Marabá (Rua Silva Bueno, 58 – fone: 2914-
1733). O short-saia é peça exclusiva das alunas até o 5º ano. Do 6º ano em diante há a 
bermuda. Pedimos que coloquem o nome nos uniformes. O CALÇADO DEVERÁ SER 
OBRIGATORIAMENTE TÊNIS e, preferencialmente, azul ou preto. 
2. Reunião de Pais e Mestres (presencial ou on-line) para apresentação dos professores 
(métodos, sistema de ensino, critérios de aula e avaliação) do 6º ao Médio: Dia 26/01/2021: 
das 19h às 20h30 (para as turmas da manhã e da tarde). 
3. Início das aulas (Fundamental e Médio): dia 27 de janeiro de 2021. 
4. Horários das aulas: 1ª a 2ª Série do Ensino Médio 
              Manhã: 7h10 às 12h45 e em dois dias da semana sairão às 13h30.       
5. Funcionamento da secretaria e da tesouraria:  
                          *Horário normal até 22/12/2020. 

                                      *Não haverá expediente escolar de 23/12/2020 a 03/01/2021. 
                                             *De 04 a 26/01/2021 – das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. 

 
 

 


