
 

 

Materiais de uso pessoal: 
 

 Cadernos universitários matérias ou individuais (aconselhamos o uso de cadernos); 
 01 Caderno de desenho grande pautado; 
 01 Estojo de 3 ou 4 repartições; 
 01 Caneta marca texto amarela; 
 01 Caneta preta de ponta porosa (permanente); 
 02 Lápis pretos nº 02 ou uma lapiseira; 
 01 Lápis nº 6B; 
 01 Borracha macia; 
 03 Canetas esferográficas (01 azul, 01 preta e 01 vermelha); 
 01 Régua de 30 cm; 
 01 Compasso; 
 01 Esquadro; 
 01 Transferidor; 
 01 Triângulo geométrico; 
 01 Calculadora científica; 
 01 Agenda Escolar; 
 01 Tesoura sem ponta; 
 01 Cola líquida; 
 01 Cola bastão; 
 01 Caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores); 
 01 Caixa de canetinhas hidrográficas (mínimo 12 cores); 
 01 Estojo de aquarela escolar (12 cores); 
 01 Caixa de giz de cera pastel (mínimo 12 cores); 
 01 Apontador com depósito; 
 01 Garrafa de água plástica ou metálica; 
 01 Minidicionário de Língua Portuguesa com nova reforma ortográfica e Inglêsa; 
 01 Pen drive; 
 01 Bloco de papel canson branco A4*; 
 01 Pasta catálogo com 30 plásticos; 
 02 Folhas de papel vegetal*; 
 100 Folhas de sulfite branco*; 
 200 Folhas de papel almaço*; 
 20 Folhas de papel quadriculado*; 
 01 Bloco de folhas pautado*. 
Obs. Os materiais com * ficarão no Colégio. 

 
 

Livros Paradidáticos: 
 

 Aguardar orientações dos professores para acesso em sites de domínio público 
ou adquiri-los. 

 

 
 
 

LISTA DE MATERIAIS  
  

ENSINO FUNDAMENTAL - 2021 
 

 

 



Observações: 
 

 Providenciar Atestado Médico Atualizado para as aulas de Educação Física com 
 data do ano de 2021; 
 
 No decorrer do ano letivo de acordo com as atividades, podem ser solicitados outros 
Materiais de acordo com trabalhos/atividades específicos; 
 
 Todo material de uso pessoal deve estar etiquetado; 

 
 Todo material deverá ser reposto pelo estudante em caso de perda ou término. 

 
 

 Aconselhamos a não investirem em materiais com capas de personagens e outros 
 atributos que não agregam valor ao aprendizado; 
 
 
 Uniforme escolar: 

o Camiseta com o logotipo da escola (adquirir no Departamento Financeiro 
do Colégio (para contato: (19) 98962-1485).  
É vetada a customização do uniforme e peças destroyed; 
o Tênis, sapatênis, sapato ou sandálias com presilhas; 
o Shorts ou saias na altura dos joelhos. 

 
 
Calendário: 
 
 

 25/01/2021 (segunda-feira) – Início das aulas às 07h30. 
 

 Demais orientações referentes ao ano letivo, aguardar novas orientações. 

 

 
 
 
 

 
Qualquer dúvida entrar em contato com a coordenação/secretaria do Colégio 
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