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INSTITUTO EDUCACIONAL LONDRINA 
AV. BERNARDO GUIMARÃES, 237. 
BAIRRO LONDRINA – SANTA LUZIA/MG 
CEP: 33115-650 

Lista de Material 2021 
Prezada Família, 
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar de seu (a) filho (a), no 
decorrer do ano de 2021. 
 
 

1. Material Pedagógico  
 

1 bolsinha   

2 Lápis preto n° 02 

1 borracha pequena e macia 

1 caixa de Lápis de cor (12 ou 24 unidades) 

1 cola branca (líquida ou bastão) 

1 tesoura sem ponta 

1 apontador 

1 régua 

9 cadernos universitários, com pauta, grande, preferência capa dura  

c/ 96 fls – 1 para cada matéria: Português, Matemática, Geografia, 

História, Ciências, Inglês, Literatura, Artes e Ed. Física. 

1 caderno Alibombom (caligrafia)  

1 garrafinha de água com identificação do aluno 

1 blusa tam adulto para ser utilizada nas aulas de artes (pintura) 

1  conjunto de roupa extra (blusa, bermudinha e cueca/calcinha) que 
deverá ficar na mochila para serem utilizados caso necessário 

 

2. Livros Didáticos 

 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
CADERNOS E LIVROS 

 
Obrigatório 
nome do aluno 
dentro do 
caderno/livro e 
etiqueta do lado 
externo 

BOLSINHAS 
 

Colocar um 
identificador de chaves 
(estilo chaveiro) no 
zíper da bolsinha. 

LÁPIS E OUTROS ITENS 
 

Colocar nome em 
todos os lápis e 
materiais da 
bolsinha 

GARRAFINHAS 
 

Colocar um 
identificador de 
chaves (estilo 
chaveiro) na 
garrafinha. 

LANCHEIRA 
Colocar nome na 
lancheira (algumas vem 
com o espaço). Se não 
tiver, colocar 
identificador de chaves 
(estilo chaveiro) no 
zíper da lancheira. 

TOALHINHA DE LANCHE 
  
Toalhinhas de 
lanche deverão 
ser bordadas, 
de preferência 
com nome e 
sobrenome. 
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1º ANO 

Kit composto por 4 livros integrados. Cada livro compreende os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes e Inglês.     

SÉRIE VALOR FORMAS DE PAGAMENTO  

Observações: 

 

→ É imprescindível adquirir os livros antes do 

início de aulas previsto para 2021 (22/02/21).  
 

→ Os livros serão entregues semestralmente. 

No início do ano o aluno receberá os livros 1 e 

2 e  antes do início do 2º semestre receberão 

os livros 3 e 4. 

1º ANO R$ 428,00 
1. PARCELADO DE ATÉ 10 X NO 

CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS. 
 

2. À VISTA (VALOR TOTAL) NO 

DINHEIRO, BOLETO, 

TRANSFERÊNCIA OU PIX COM 10% 

DE DESCONTO 
 

3. À VISTA (VALOR TOTAL) NO CARTÃO 
DE DÉBITO OU CRÉDITO COM 5% DE 
DESCONTO 

2º ANO R$ 448,00 

3º ANO R$ 472,00 

4º ANO R$ 492,00 

5º ANO R$ 536,00 

 

Observações: 

→ Os materiais devem ser repostos quando 
necessário. 
 

→ É proibido trazer e utilizar corretivos e 
estiletes. 
 

→ Materiais complementares para aulas 
poderão solicitados a cada projeto. E sempre 
que a atividade exigir poderão ser usados de 
forma coletiva.  
 

→ Caso julgue benéfico aos alunos, a 

professora regente poderá, no início do ano 

letivo combinar com os pais de os mesmos 

deixarem a bolsinha na escola. Neste caso os 

pais deverão ter uma bolsinha extra em casa. 

Laura Brito 
2º Ano 
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