Colégio

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
ensino fundamental - Anos FINAIS
Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013
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DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

Bloco de papel Canson para desenho A3 branco 180g
20 ﬂs
Bloco de papel crea�ve 5 cores A4 c/ 50ﬂs
Cartolinas brancas
Cartolinas colorset
Folha de papel Panamá (Só para 6º e 7º anos)
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6º ANO:

26/01

7º, 8º E 9º ANOS:

31/01

Material DE USO Coletivo:
QUANT.

início
das aulas:

DISCRIMINAÇÃO
Tintas guache cores variadas de 250ml cada
Pacote de 100 folhas de papel sulﬁte colorido 75g
Folhas de papel crepom – cores vivas
Colas Polar 90g

Material DE USO individual
QUANT.
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DISCRIMINAÇÃO
Caixa de lápis de cor de madeira, 12 cores.
Caderno de 16 matérias
Caixa de hidrocor 12 cores
Caixa de giz de cera grosso 12 cores
Canetas (02 azuis 02 pretas e 01 vermelha)
Borracha
Lapiseira 0,7
Régua 30 cm
Kit individual personalizado (recipiente com álcool
70%, lenços, 3 máscaras extras (KN95/PFF2) e saco
para guardar as máscaras usadas ) – envio diário

QUANT.
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DISCRIMINAÇÃO
Apontador
Marca texto
Jogo de compasso, esquadro e transferidor
Jaleco branco (obrigatório para aulas de Laboratório) com nome
Cola branca 45g
Corre�vo
Agenda escolar (para o 6º Ano)
Tesoura sem ponta
Garraﬁnha de água �po squeeze

Importante: Todo o material individual ﬁcará com o aluno e deverá ser marcado com o seu nome e série.
Os livros e cadernos deverão ser devidamente e�quetados. Não nos responsabilizamos por material não
iden�ﬁcado.
Aplica�vo Educonnect: a família receberá anexado ao “Manual do Aluno 2022” os logins e senhas, bem
como as orientações para a instalação e u�lização do app. Nele serão postados os avisos, ro�nas de aula, convites
e no�ﬁcações diárias.
Entrega de Material: O material escolar (exceto o individual) deve ser entregue no prédio sede entre os
dias 04 e 24/01/2022.
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