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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL II
2020
Material para uso diário de acordo com o horário das aulas



















1 agenda para uso obrigatório*
1 caderno de 10 matérias
2 cadernos de 1 matéria (96 folhas)
2 cadernos de desenho (Arte e D.G.)
Canetas nas cores: vermelha, preta e azul
1 lápis preto nº02
1 tubo de cola bastão
2 borrachas
1 apontador
1 tesoura (sem ponta)
1 tubo (pequeno) de cola líquida
1 régua de 30cm
1 compasso com engrenagem de boa qualidade
grafite para o compasso
1 transferidor (180°)
1 par de esquadros
1 jogo de canetas hidrocor
1 caneta marca texto amarela

* A agenda será utilizada para melhor organização e
comunicação entre escola e família

Material para ficar no Colégio de uso coletivo







500 folhas de papel sulfite A4
2 pacotes de folha de almaço com pauta
1 bloco de papel Canson A4 na cor branca (20
folhas) gramatura 140 m/g²
10 sacos plásticos tamanho A4
1 bloco de papel milimetrado A4
1 folha de E.V.A. nas cores:
Série
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano



Glítter
dourado e prata
dourado e prata
branco e preto
--

Liso
---Preto e marrom

1 pacote de sulfite colorido nas cores:
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano

Amarelo
Rosa
Bege
Verde

Materiais pessoais para uso ao longo do ano letivo







1 agenda (indispensável)
1 Pen Drive identificado com nome e ano do aluno
1 Dicionário de Língua Portuguesa (para uso em
sala)
1 Dicionário de Língua Inglesa (para uso em sala)
1 Dicionário de Língua Espanhola (para uso em sala)
1 Atlas Geográfico Escolar

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:
6º ano: até 28/01
8º ano: até 30/01

7º ano: até 29/01
9º ano: até 31/01

Reunião de Pais: 24/01/2020
6º e 7º ano: 13h
8º e 9º ano: 14h

Início das aulas: 27 de janeiro de 2020
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO MÉDIO
2020
Material para uso diário de acordo com o horário
das aulas
 1 agenda escolar (indispensável) USO
OBRIGATÓRIO
 1 caderno de 10 matérias
 2 cadernos de 1 matéria (96 folhas)
 Canetas nas cores: vermelha, preta e azul
 1 lápis preto nº02
 1 tubo de cola bastão
 2 borrachas
 1 apontador
 1 régua 30 cm
 1 caneta marca texto amarela

Material para ficar no Colégio de uso
coletivo
 500 folhas de papel sulfite A4
 2 pacotes de folhas de almaço com pauta
 1 pacote de papel Canson amarelo
gramatura 140 m/g²
 2 tintas GUACHE de 250 ml nas cores:
1ª série
1 azul e 1 laranja
2ª série
1 vermelha e 1 amarela
3ª série
1 marrom e 1 branca





1 pincel nº16
1 pincel trincha de 1 ½ polegada *
1 rolo de espuma para pintura 1 ½ *
2 folhas de E.V.A. liso nas cores:

1ª série
2ª série
3ª série

1 vermelho e 1 verde
1 branco e 1 amarelo
1 azul claro e 1 azul escuro

* itens encontrados em casa de materiais de
construção/pintura
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: 03 de fevereiro
Reunião de Pais: 24/01/2020 às 15h

Início das aulas: 27 de janeiro de 2020

