Lista de Materiais 2020 | ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º AO 9º ANO
MATERIAL ESCOLAR
01 - Apontador com depósito
01 - Borracha branca escolar
01 - Caderno brochura universitário de capa dura com 50 folhas Tilibra / Linha Pepper - Para a Iniciação Cien�ﬁca
01 - Jaleco para a Iniciação Cien�ﬁca – O pedido deve ser realizado no
Laboratório do Colégio
02 - Cadernos espirais - universitários - de capa dura de 1 matéria com
96 folhas - Para as disciplinas de Português e Matemá�ca
01 - Caderno espiral universitário de capa dura 10 matérias
01 - Caneta marca-texto (cor livre)
03 - Canetas esferográﬁcas nas cores azul, preta e vermelha
01 - Cola em bastão 20 g
01 - Estojo escolar
01 - Lápis de cor - Caixa com 12 cores

01 - Lápis preto triangular nº 2
Obs: adquirir no colégio no início do ano - 01 pasta catálogo PVC
com 50 plás�cos e 01 bloco de 100 folhas para redação
*PARA AS TURMAS DO 7º ao 9 ANO
01 CADERNO BROCHURA 140 mm x 200 mm com 96 FOLHAS
de CAPA DURA
7º - COR AZUL
8º - COR VERMELHA
9º - COR AMARELA

MATERIAL PARA MATEMÁTICA
01 - Bloco para desenho A4 branco 180 g com 20 folhas - Canson
01 - Compasso escolar
01 - Esquadro acrílico 21 x 45º
01 - Esquadro acrílico 21 x 60º
01 - Palito de sorvete colorido de ponta redonda - Pct. com 100
unidades (cor livre)
01 - Rolo pequeno de barbante (cor livre)
02 - Papéis cria�vo A4 120 g - Color Set - 8 cores - Pct. com 24 folhas

01 - Régua acrílica com 30 cm
01 - Sulﬁte A4 75g branco - Pct. com 500 folhas
01 - Tesoura escolar sem ponta
01 - Transferidor acrílico 180º
02 - Metros de plás�co adesivo e transparente – Contact - de
45 cm de largura

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Para a Mostra de Artes será cobrada uma taxa para a aquisição do material que será u�lizado;
• A cada trimestre será solicitado um livro literário, a ser deﬁnido pela biblioteca no decorrer do ano;
• Os materiais serão trazidos pelos pais na primeira reunião do ano, a qual poderá ser informada pelo e-mail ou por meio das mídias sociais
do Colégio;
• Os materiais devem vir em caixa de papelão, a qual deve ser iden�ﬁcada com o nome do aluno e com sua respec�va turma;
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano le�vo, conforme as a�vidades selecionadas para os alunos.

