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SUGESTÃO DE LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental – 2022 
MATERIAL DE USO PESSOAL: 
* Cadernos para as disciplinas 
* 01 estojo macio, simples, com fecho contendo: 
 - 01 lápis preto 
 - 01 borracha 
 - 01 apontador 
 - 01 caneta esferográfica azul 
 - 01 caneta esferográfica vermelha 
 - 01 caneta esferográfica preta 
 - 01 corretor líquido ou caneta corretiva 
* 01 tubo de cola bastão 
* 01 tesoura de ponta arredondada 
* 01 régua de 30 cm 
* 01 compasso 
* 01 transferidor 
* 01 jogo de esquadro 
* 01 caixa de lápis de cor 
* 01 caixa de hidrocor (12 cores) 
* 01 dicionário didático da Língua portuguesa (com reforma ortográfica incorporada) 
* 01 dicionário da Língua Inglesa 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* Os livros paradidáticos em Língua Portuguesa serão solicitados bimestralmente e/ou semestralmente e, para 
comodidade dos responsáveis, serão vendidos na Secretaria do Colégio. 
 
OBSERVAÇÕES: 
* Todo material deverá ser reposto quando necessário pelo responsável. 
* Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno e a respectiva turma. 
* Todo o material deverá vir conforme horário entregue no primeiro dia de aula. 
* A partir do primeiro dia de aula, o aluno deverá estar com o seu material completo. 
* O uso do uniforme completo é obrigatório. 
* O uniforme deve conter a identificação do aluno (nome e turma) 
* O cadastro no aplicativo ClassApp é obrigatório e visa garantir a comunicação entre família e escola, a 
organização do aluno quanto às suas tarefas escolares, entre outros. 

 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 09/02/2022, 4ª FEIRA, 
conforme informações abaixo. 
Alunos novos – entrada, às 8h 
Alunos ESA – entrada às 8h30 

 


