Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Entidade Mantenedora: Colégio Jean Piaget Sociedade Empresarial – EPP
Autorizada por Portaria do Dirigente Regional de Ensino, publicada no D.O.E. de 24/01/2004
Endereço: Rua Ema Mortari, 60 e Extensão 09, Centro Alto – Ribeirão Pires – SP,
CNPJ 00978787/0001-60
CEP 09424-510 – Telefone: 4823-6633

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - 2018
Material para uso diário de acordo com o horário
das aulas










1 agenda (indispensável)
1 caderno de 10 matérias
caneta vermelha, preta e azul
1 lápis preto nº02
1 tubo de cola bastão
2 borrachas
1 apontador
1 régua de 30cm
1 caneta marca texto amarela

Material para ficar no Colégio, para as
Aulas de Arte e demais professores













500 folhas de papel sulfite A4
10 folhas de almaço com pauta
10 folhas de papel quadriculado
1 pacote de papel canson
1 folha de papel cartão preto
2 folhas de papel cartão colorido (cor opcional)
2 cartolinas brancas
1 folha de celofane
2 tubos (grande) de cola líquida
1 folha de E.V.A. lisa (cor opcional)
1 folha de E.V.A. com glitter (prata ou dourada)
1 papel color set (cor opcional)

0BS: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura, apontador, régua, cola, lápis de cor, papel
sulfite e folhas de almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos escolares.
Entrega dos materiais no Prédio I: até 24 de janeiro de 2018
Reunião de Pais: 22 de janeiro de 2018 às 11h
Início das aulas: 23 de janeiro de 2018
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