
 
LISTA DE MATERIAL – 2º ANO ENSINO MÉDIO 

 

Início das férias escolares: 14/12/2018 

Data de início das aulas em 2019: 28/01/2019 (segunda-feira) 

1ª Reunião de Pais – 31/01/2019 (quinta-feira) às 19 horas 

 
A P O I O  P E D A G Ó G I C O  

A cada ano, surgem novos e excelentes aplicativos, games educacionais digitais que podem ser usados como 
material pedagógico. Neste ano de 2019, alinhado às tendências e demandas educacionais contemporâneas, o 
Colégio Stagio anuncia uma parceria com a Geekie – empresa que é referência em educação inovadora no Brasil e 
no mundo. Além do Geekie, continuaremos com outras plataformas para que nossos alunos estejam cada vez 
mais no centro de uma educação de excelência, repleta de possibilidades que se abrem com a inovação.  

As plataformas poderão ser usadas com Chromebook, Ipad ou celular, sendo que recomendamos o Chromebook 
pelo tamanho de tela, pelo teclado que possibilita escrever textos maiores pela autonomia da bateria de 8 horas, 
leve no transporte entre casa e escola, robustez da máquina e valor, que é muito menor que um computador 
comercial e do que um Ipad. O Chromebook tem sido adotado como equipamento preferencial em escolas dos 
EUA e Europa. 
 

CHROMEBOOK - ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS: 
11.6" de tela 
4GB de memória RAM 
16 GB de armazenamento interno 
Capacidade de rodar aplicativos das Play Store  

 

Geekie One: plataforma de educação personalizada que reúne mais de dois mil e quinhentos capítulos de 
material pedagógico. Aliado das aulas, em formato mais dinâmico e interativo, o universo digital amplia as 
possibilidades de aprendizagem por meio de vídeos, imagens, links e animações, além de permitir atualizações e 
customizações que aproximam o conteúdo da realidade da classe. Todo o conteúdo passa a estar organizado em 
um só lugar, complementado por possibilidades digitais que incentivam bons hábitos de estudos, diminuem o 
peso na mochila e permitem que a aprendizagem possa acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o 
Geekie One, a escola acompanha o desenvolvimento de cada estudante de forma ainda mais completa, o que 
permite trabalhar dificuldades e estimular potencialidades de forma individualizada.  

Redação Nota Mil: Programa de redação. As produções realizadas pelos alunos são feitas na plataforma e 
avaliadas por corretores especializados na redação do ENEM. Os alunos e o colégio receberão relatórios de 
desempenho dentro dos critérios do ENEM, com avaliações do grupo e devolutivas individuais. Uma 
oportunidade única para os alunos aperfeiçoarem suas produções textuais.  

Clip Escola: Programa para comunicação com pais de alunos via celular: comunicados, lembretes e avisos. 

Inglês: Livro Didático 
 
Relação de Materiais de Apoio pedagógico:  Geekie One, Redação Nota Mil, Clip Escola e Livro de Inglês 

 
Valor: R$ 1.455,00  
Condições de pagamento: à vista R$ 1.382,00 – cartão ou cheque 
 6 x R$ 242,50 – cartão ou cheque 
 10 x R$ 145,50 – cartão ou cheque 

Obs.: Em caso de transferência do aluno durante o ano letivo, com aviso prévio por escrito até 15 de junho de 
2019, será cobrado 55% (cinquenta e cinco por cento) do preço do Material de Apoio Pedagógico. Caso a 
transferência ocorra após essa data será cobrado o valor total do Material de Apoio. 

 



 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
Os materiais de uso pessoal não serão vendidos na escola, pois os alunos e pais gostam de escolher pessoalmente estes itens. 

MATERIAL DE USO PESSOAL 1º 2º 3º 

Avental Branco Manga Longa 1 1 1 

Bloco de Papel Canson A3 (Entregar para Carla 
Arruda) 

1   

Caderno Ata 1 
1 (somente para 

alunos novos) 
1 (somente para  

alunos novos) 

Caderno Universitário - 100 fls (Biologia) 1 1 1 

Caderno Universitário - 100 fls (Física) 1 1 1 

Caderno Universitário - 100 fls (Geografia) 1 1 1 

Caderno Universitário - 100 fls (História) 1 1 1 

Caderno Universitário – 100 fls (Inglês e Espanhol) 1 1 1 

Caderno Universitário - 100 fls (Química) 1 1 1 

Caderno Universitário - 200 fls (Matemática) 1 1 1 

Caderno Universitário - 200 fls (Português) 1 1 1 

Calculadora Científica  1 1 1 

Canetas esferográficas  
1 Azul, 1 Preta,  

1 Vermelha  
e  1 Verde 

1 Azul, 1 Preta,  
1 Vermelha  
e  1 Verde 

1 Azul, 1 Preta,  
1 Vermelha  
e  1 Verde 

Cola Branca 110 g 1 1 1 

Compasso  1 1 1 

Lápis de desenho HB  1 1 1 

Marca texto 1 1 1 

Régua de 20 cm (acrílica) grossa 1 1 1 

Régua geométrica (acrílica) grossa 1 1  

Tesoura sem ponta  1 1 1 

Transferidor 180º acrílico 1 1 1 

Estojo 1 1 1 

Chromebook (especificações recomendadas) 

11.6" de tela 
4GB de memória RAM 
16 GB de armazenamento interno 
Capacidade de rodar aplicativos das Play Store 

1 
1 (somente para 

alunos novos) 
1 (somente para 

alunos novos) 

 A ESCOLA PODERÁ SOLICITAR OUTROS MATERIAIS DURANTE O ANO, DE ACORDO COM A DEMANDA DOS PROFESSORES. 

 
UNIFORMES - Os alunos deverão estar uniformizados desde o 1º dia de aula. Para os alunos que ainda não 
fizeram sua encomenda, a lojinha da escola estará aberta até dia 19/12/2018 e retornará dia 10/01/2019,          
das 8 às 17 horas. 

 

CONTRATO – Lembramos que não consideramos a matrícula efetivada dos alunos que ainda não entregaram 
o “Contrato de Prestação de Serviços, Aditamento e/ou Termos de Revalidação”, assinado pelo responsável 
financeiro. 

 
Horário de funcionamento da escola durante as férias:  

24/12/18 a 04/01/19 – Estaremos em recesso. 

A partir do dia 07/01/19 – Funcionamento das 7h às 18h (recepção). 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo ClipEscola ou pelos e-mails abaixo: 
 
Marcia (Diretora): direcao@colegiostagio.com.br  
Giovanna (Vice Diretora): gmenucelli@colegiostagio.com.br  
Carla Arruda (Coordenadora Pedagógica): coordenacaomedio@colegiostagio.com.br 
Fabiana (Orientadora): fabiana.mateus@colegiostagio.com.br 
Miriam (Auxiliar de Coordenação): miriam.salvanini@colegiostagio.com.br 
 
Boas Festas e Boas Férias!  
A DIREÇÃO 
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PEDIDO DO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 
 
Aluno: _______________________________________________________ 
 
Nome do responsável: __________________________________________ 
 

2o ano Médio – Relação de Materiais de Apoio pedagógico: 

Geekie One, Redação Nota Mil, Clip Escola e Livro de Inglês. 
 
Valor: R$ 1.455,00  

Condições de pagamento:  

 (   ) à vista R$ 1.382,00 – cartão ou cheque 

 (   ) 6 x R$ 242,50 – cartão ou cheque 

 (   ) 10 x R$ 145,50 – cartão ou cheque 

 (   ) __ x R$ _______________________  

 Parcelamento máximo em 10 x. 
 
Obs.: O pagamento deve ser efetuado junto com o pedido, que deverá ser entregue até 21/12/18. 
 
 
 
Eu __________________________________________________________________________________,  

CPF ____________________, responsável pelo aluno _________________________________________ 

estou ciente e de acordo que em caso de transferência do aluno durante o ano letivo, com aviso prévio 

por escrito até 15 de junho de 2019, será cobrado 55% (cinquenta e cinco por cento) do preço do 

Material de Apoio Pedagógico. Caso a transferência ocorra após essa data será cobrado o valor total do 

Material de Apoio. 

 
 
São Bernardo do Campo, ____ de __________________ de 201__. 
 
 
Assinatura: _______________________________ 
 
 
Atenciosamente, 
 
Setor financeiro 


