
2º Ano – Fundamental I 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (CHAMEX) OBS: Por favor, tem de ser A4, caso 
contrário a máquina de Xerox rejeita. 

02 cadernos brochura universitário 48 folhas capa dura amarelo 

01 pasta de plástico polionda amarela 35mm 

10 etiquetas 

01 rolo de fita de empacotamento transparente 

06 envelopes A4 brancos 

01 livro: Caligrafia 1 - Ed.Scipione (Coleção Ziguezague) 

01 rolo de fita dupla face soft banana 

01 rolo pequeno de durex transparente 

04 caixas de lenços de papel grande 

20 saquinhos plásticos sem furos 

06 metros de TNT (3 metros branco, 3 metro vermelho) 

09 folhas de E.V.A. (1 preto, 1 vermelho, 1 amarelo, 1 azul, 1 marrom, 1 laranja, 1 salmão, 
1 rosa, 1 verde) 

03 folhas de E.V.A. (1 vermelho, 1 azul , 1 preto) com gliter 

03 folhas de E.V.A. atoalhado (amarelo, verde e branco) 

10 refis de cola quente (5 grosso e 5 fino) 

05 color set (1 verde,1 vermelho, 1 amarelo, 1 azul, 1 preto, 1 branco) 

04 cartolinas (3 brancas, 1 azul) 

02 cartolinas laminadas (1 prata, 1 dourada) 

03 metros de juta (em um pedaço só) 

03 tubos de cola líquida tenaz grande (as outras marcas ficam endurecidas) 

02 folhas de papel pardo 

01 caixa de tinta guache (12 cores) 

01 rolo de fita dupla face 

01 rolo de fita crepe 



01 bloco de multi criativo c 42 folhas 

01 livro: Caligrafia 2 – Ed. Scipione (Coleção Ziguezague) 

01 jogo pedagógico de madeira: dominó/ jogo da memória 

01 pacote de papel cansom (A4) 

01 bloco multi criativo metalizado A4 JB 

01 Kit criativo olhos móveis (12mm) JB 20 pares 

Parte II (Mochila) 

01 estojo de pano grande 

01 tesoura sem ponta para papel - TRAMONTINA 

02 lápis pretos nº 02 FABER CASTELL 

01 borracha macia 

01 tubo de cola bastão – PRITT 

01 tubo de cola liquida pequena 

01 apontador com depósito 

01 caixa lápis de cor com 24 cores (Sugestão Maped – alta resistência) 

01 régua 20 cm 

01 pano de prato bordado com o nome da criança e série, para ser usado no lanche como 
toalha de mesa. 

01 garrafinha de água (Squeeze) 

01 caixinha de material dourado 

Kit de Educação Física - (Mochila) 

Toalha de rosto e uma camiseta do Colégio para troca nas aulas de Educação Física 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016. 

 

 

 



3º Ano – Fundamental I 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (CHAMEX) OBS: Por favor, tem de ser A4, caso 
contrário a máquina de Xerox rejeita. 

01 pacote de 100 folhas de sulfite colorido 

01 caderno brochura universitário 100 fls capa dura vermelho 

06 metros de TNT (3 metros azul, 3 metros verde) 

01 pasta de plástico polionda vermelha 35mm 

01 rolo de durex pequeno transparente 

02 tubos de cola liquida tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

01 rolo de fita crepe 48mm X 50m 

01 fita dupla face 

01 rolo de fita para empacotamento marrom 

06 caixas de lenços de papel grande 

10 envelopes A4 brancos 

02 canetas para retroprojetor (preto e azul) 

01 Livro Caligrafia Ziguezague nº 2 (Ensino Fundamental - Editora Scipione) 

01 bloco de papel canson A4 (branco) 

01 Revista (Veja, Época, Isto é, Exame) 

20 folhas de papel almaço com pauta 

10 folhas de linguagem 

03 color set (1 verde,1 vermelho,1 amarelo) 

05 cartolinas brancas 

10 refis de cola quente Fino 

03 folhas de papel crepom (1 vermelho,1 fantasia, 1 verde) 

01 tela 20x30 

01 pincel chato (médio) 

10 saquinhos plásticos sem furos 



02 Folhas de E.V.A. atoalhadas 

08 folhas de E.V.A. (1 verde, 1 pele, 1 branco, 1 preto, 1 fantasia,1 rosa, 1 amarelo, 1 azul) 

02 Folhas de E.V.A. Brilho 

02 Folhas de E.V.A. Bordado 

01 Bloco Multi Criativo Estampas 

02 folhas de papel micro-ondulado (fantasia) 

01 folha de papel celofane nacarado 

01 rolo de barbante pequeno 

03 metros de fita de cetim (fina) 

01 pacote de palito de sorvete 

03 metros de chita 

01 bloco de folhas “LUMI PAPER – CRIATIVE PAPER” 

01 caderno de caligrafia de 50 folhas capa dura 

01 caixa de tinta guache 

01 kit criativo / olhos móveis 10mm (20 pares) 

Parte II (Mochila) 

01 estojo de pano grande 

01 tesoura sem ponta para papel - TRAMONTINA 

02 lápis pretos nº 02 FABER CASTELL 

01 borracha macia 

01 tubo de cola bastão – PRITT 

01 tubo de cola liquida 

01 apontador com depósito 

01 caixa lápis de cor com 12 cores (Bic ou Faber Castell) 

01 régua 20 cm 

01 pano de prato bordado com o nome da criança e série, para ser usado no lanche como 
toalha de mesa. 

01 garrafinha de água (Squeeze) 

01 caixinha de material dourado 



01 Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio (nova ortografia) 

Kit de Educação Física - (Mochila) 

Toalha de rosto e uma camiseta do Colégio para troca nas aulas de Educação Física 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Ano – Fundamental I 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (CHAMEX) OBS: Por favor, tem de ser A4, caso 
contrário a máquina de Xerox rejeita. 

01 pacote de 100 folhas de sulfite colorido 

02 cadernos brochura universitário 50 folhas capa dura (tema livre) 

06 metros de TNT (3 metros beges e 3 metros azuis) 

04 tubos de cola liquida tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

04 caixas de lenços de papel grande 

01 rolo de fita para empacotamento transparente 

01 rolo de durex transparente 

06 envelopes A4 brancos 

01 bloco de papel canson A4 (branco) 

01 Revista (Veja, Época, Isto é, Exame) 

05 folhas de color set (verde/ vermelho/ amarelo/ preto/ branca) 

03 folhas de papel cartão (1 verde, 1 vermelha, 1 azul) 

04 cartolinas brancas 

10 refis de cola quente (5 grosso e 5 fino) 

20 saquinhos plásticos sem furos 

13 folhas de E.V.A. (3 fantasia, 1 vermelho, 1 branco, 1 azul, 1 preto, 1 verde, 1 marrom, 1 
amarelo, 1 cor de pele, 1 rosa, 1 lilás) 

02 fita crepe 18mm X 30m 

03 metros de chita 

01 rolo de fita dupla face 18m X 30m 

02 folhas de E.V.A atoalhado (vermelho/ azul) 

02 folhas de E.V.A com glitter ( prata/ branco e dourado) 

01 bloco de multi criativo JB 

01 bloco de multi cores A4 –JB 

01 pacotinho de apliques super brilho grande (à sua escolha) 



01 bloco metalizado multicriativo A4 JB 

Parte II (Mochila) 

01 estojo de pano grande 

01 pasta polionda 35mm 

01 tesoura sem ponta para papel - TRAMONTINA 

02 lápis pretos nº 02 FABER CASTELL 

01 borracha macia 

02 tubos de cola bastão – PRITT 

01 tubo de cola liquida 

01 apontador com depósito 

01 caixa lápis de cor com 24 cores (Bic ou Faber Castell) 

01 régua 30 cm 

01 pano de prato bordado com o nome da criança e série, para ser usado no lanche como 
toalha de mesa. 

01 garrafinha de água ( Squeeze) 

01 caneta bic azul 

01 Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio (nova ortografia) 

01 Livro: Caligrafia 4 – Ed. Scipione – Coleção Ziguezague 

Kit de Educação Física - (Mochila) 

Toalha de rosto, sabonete, desodorante e uma camiseta do Colégio para troca nas aulas de 
Educação Física. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 

 

 

 

 



5º Ano – Fundamental I 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (CHAMEX) OBS: Por favor, tem de ser A4, caso 
contrário a máquina de Xerox rejeita. 

01 pacote de 100 folhas de sulfite colorido (bege) 

01 cadernos brochura universitário 96 folhas capa dura (tema livre) 

01 pasta de plástico polionda 20mm 

02 tubos de cola liquida tenaz (90 gr.) 

10 envelopes A4 brancos 

01 Gibi (novo) 

01 Revista (Veja, Época, Isto é, Exame) 

10 folhas de papel almaço com pauta 

02 cartolinas laminadas PRATA 

02 folhas de papel crepom metalizado dourado 

05 refis de cola quente Grossa 

01 tela 20x30 

20 saquinhos plásticos com furos 

10 folhas de E.V.A. (2 pele, 2 branco, 2 verde, 2 marrom, 2 roxo) 

01 pincel tigre 815 médio 

02 canetas para retroprojetor (preta e vermelha) 

01 rolo de fita de cetim fina 5mm x 10m (qualquer cor) 

02 folhas E.V.A. Gliter 

02 folhas E.V.A.- Atoalhada 

02 Folhas E.V.A. – Fantasia 

01 Pacote de “olhos móvel” nº 08 

01 Geoatlas – Editora Àtica 

Parte II (Mochila) 

01 tesoura sem ponta para papel - TRAMONTINA 



04 lápis pretos nº 02 FABER CASTELL 

02 borrachas macias 

03 tubos de cola bastão – PRITT (grande) 

01 apontador com depósito 

01 caixa lápis de cor com 24 cores 

01 régua 30 cm 

01 régua geométrica 

02 canetas esferográficas (azul e preta) 

Canetas coloridas 

01 marca texto 

01 fita corretiva 

01 calculadora 

01 jogo de canetinhas 24 cores – Faber Castell 

01 dicionário Inglês – Português ( Michaelis) 

01 Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio (nova ortografia) 

Kit de Educação Física - (Mochila) 

Toalha de rosto, sabonete, desodorante e uma camiseta do Colégio para troca nas aulas de 
Educação Física. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

* Identificados com o nome do aluno 

 

 

 

 

 



6º Ano – Fundamental II 

Parte I (entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

01 tubo de cola Tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

50 folhas de papel almaço com pauta 

10 saquinhos plásticos 04 furos 

01 rolo de fita crepe fina 

01 rolo de fita crepe larga 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

30 folhas de linguagem 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

01 pacote de papel sulfite com 100 folhas 

02 folhas de cartolina branca 

04 folhas de papel crepom (1 verde,1 vermelha,1 amarela,1 azul) 

02 folhas de color set preta 

05 folhas de papel cartão (1 amarelo, 1 branco, 2 pretos, 1 vermelho) 

01 pincel chato (médio) 

01 cola bastão 

01 caixa de giz de cera 

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

01 folha de papel de seda branco 

01 folha de papel dobradura preto 

01 caderno de cartografia milimetrado 50 folhas 

03 folhas de E.V.A (vermelho/branco) 

05 refis de cola quente Grosso 

01 folha E.V.A.- gliter (de qualquer cor) 



01 folha de papel metalizado (qualquer cor) 

02 folhas de papel pardo 

01 rolo de fita branca larga 

01 Revista(Veja,Época,Isto é,Exame) 

01 lápis de desenho 

01 bloco de Canson A4 

01 pacote de sulfite colorida 

01 caixa de cola glitter (qualquer marca) 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas (não será permitido o uso de fichário) 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor (24 cores) 

01 régua 30 cm 

01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

03 canetas (azul, verde, preta) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 



7º Ano – Fundamental II 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

01 tubo de cola Tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

50 folhas de papel almaço com pauta 

10 saquinhos plásticos 04 furos 

01 rolo de fita crepe larga 

01 rolo de fita crepe fina 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

30 folhas de linguagem 

01 rolo de fita transparente pequena (durex) 

01 caixa de tinta guache com 6 cores 

01 rolo de fita dupla face 

01 pincel chato médio 

04 folhas de papel cartão ( marrom/preto/vermelho/branco) 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

01 pacote de papel sulfite com 100 folhas 

02 folhas de cartolina branca 

02 folhas de papel camurça (1 marrom, 1 vermelho) 

04 folhas de papel crepom ( 1 verde,1 vermelha, 1 amarela,1 azul) 

02 folhas de color set (1 azul, 1 laranja) 

01 folha de papel de seda preto 

01 folha de papel dobradura amarela 

01 caderno de desenho 50 folhas milimetrado 

05 folhas de EVA 

03 refis de cola quente Fina 



01 folhas de papel pardo 

01 folha de EVA Gliter (de qualquer cor) 

01 rolo de fita branca larga 

01 folha de papel metalizado ( de qualquer cor) 

01 Revista ( Veja, Época, Isto é, Exame) 

01 lápis de desenho 

01 bloco de Canson A4 

01 pacote de sulfite colorida 

01 caixa de cola glitter (qualquer marca) 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas (não será permitido o uso de fichário) 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – maior resistência) 

01 régua 30 cm 

01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

03 canetas (azul, verde, preta) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 



* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8º Ano – Fundamental II 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

01 tubo de cola Tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

50 folhas de papel almaço com pauta 

10 saquinhos plásticos 04 furos 

02 rolos de fita crepe 24mmx50m 

02 rolos de durex colorido 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

01 pincel nº4 

30 folhas de linguagem 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

03 folhas de papel cartão (1 azul, 1 verde, 1 vermelho) 

05 refis de cola quente Grosso 

01 pacote de papel sulfite com 100 folhas 

02 folhas de cartolina brancas 

05 folhas de papel crepom ( 1 vermelho, 1 azul,1 vermelho, 1 amarelo, 1 branco) 

01 folha de seda azul 

01 folha de papel dobradura verde 

02 folhas de papel camurça (1 azul , 1 verde) 

02 folhas de color set (1 branco, 1 verde) 

03 folhas de EVA ( 1 branca, 1 marrom, 1 preta) 

01 cola bastão 

01 caderno desenho de 50 folhas milimetrado 

03 folhas de papel cartão (1 azul, 1 verde, 1 vermelho) 



01 folhas de papel pardo 

01 folha de EVA Gliter ( de qualquer cor) 

01 rolo de fita branca larga 

01 folha de papel metalizado (de qualquer cor) 

01 Revista (Veja, Època, Istoé, Exame) 

01 lápis de desenho 

01 bloco de Canson A4 

01 pacote de sulfite colorida 

01 caixa de cola glitter (qualquer marca 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas ou fichário 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – alta resistência) 

01 régua 30 cm 

01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

03 canetas (azul, verde, preta) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 



* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

LISTA DE MATERIAL – 9º Ano – Fundamental II 

Parte I (Entregue na escola) 

01 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

01 tubo de cola Tenaz (as outras marcas ficam endurecidas) 

50 folhas de papel almaço com pauta 

10 saquinhos plásticos (sem furo) 

02 rolos de fita dupla face 24mmx30m 

02 rolos de durex colorido 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

01 caixa de tinta guache com 6 cores 

01 rolo de fita para empacotamento transparente 

01 pincel chato médio 

30 folhas de linguagem 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

05 refis de cola quente Fino 

01 pacote de papel sulfite com 100 folhas 

02 folhas de cartolina brancas 

07 folhas de papel crepom (1 preto, 1 amarelo, 1 vermelho,1 verde,1azul, 2 brancas) 

01 folha de seda vermelha 

01 folha de papel dobradura vermelha 

02 folhas de papel camurça (1 azul, 1 preta) 

01 cola bastão 

01 pasta catálogo com plástico 

01 caixa de cola plástica 



01 caderno desenho 50 folhas milimetrado 

04 folhas de EVA( 1 azul,1 marrom,1 preta, 1 branca) 

01 folhas de papel pardo 

01 folha de EVA Gliter ( de qualquer cor ) 

01 rolo de fita branca larga 

01 folha de papel metalizado ( de qualquer cor) 

01 Revista ( Veja, Época, Isto é, Exame) 

01 lápis de desenho 

01 bloco de Canson A4 

01 pacote de sulfite colorida 

01 caixa de cola glitter (qualquer marca 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas ou fichário 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – maior resistência) 

01 régua 30 cm 

01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

03 canetas (azul, verde, preta) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

01 calculadora simples 

02 tubos de cola Pritt 



* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Ano Médio 

Parte I (Entregue na escola) 

02 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

50 folhas de papel almaço com pauta 

30 folhas de linguagem 

10 saquinhos plásticos (sem furo) 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

04 folhas de cartolina (1 branca, 1 vermelha, 1 azul, 1 verde) 

06 folhas de papel cartão (1 azul marinho,1 preto, 1 vermelho, 1 branco, 1 amarelo, 1 
verde) 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

03 folhas de EVA qualquer cor 

05 refis de cola quente Grosso/ fina 

01 rolo de fita crepe larga 

02 folhas de papel Kraft ou pardo 

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

01 Revista (Veja,Época, Istoé, Exame) 

02 folha de EVA com glitter qualquer cor 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas ou fichário 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – maior resistência) 

01 régua 30 cm 



01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

03 canetas (azul, verde, preta) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Ano Médio 

Parte I (Entregue na escola) 

02 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

50 folhas de papel almaço com pauta 

30 folhas de linguagem 

10 saquinhos plásticos (sem furo) 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

04 folhas de cartolina (1 branca, 01 amarela, 01 verde, 01 azul) 

06 folhas de papel cartão (1 preto,1 vermelho, 1 amarelo, 1 cinza, 1 azul, 1 laranja) 

01 pasta com aba elástica Sky (alunos novos) 

03 folhas de EVA coloridas 

02 03 folhas de EVA com glitter 

05 refis de cola quente Fino 

05 refis de cola quente grossa 

01 rolo de fita crepe fina 

02 folhas de papel Kraft ou pardo 

01 caixa de tinta guache com 6 cores 

01 Revista (Veja, Época,Isto é, Exame) 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas ou fichário 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – maior resistência) 

01 régua 30 cm 



01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º Ano Médio 

Parte I (Entregue na escola) 

02 pacote de 500 folhas de sulfite A4 (RIPAX) 

OBS: Por favor, tem de ser A4, caso contrário a maquina de Xerox rejeita. 

50 folhas de papel almaço com pauta 

30 folhas de linguagem 

10 saquinhos plásticos (sem furo) 

10 envelopes A4 pardos 

10 envelopes A4 brancos 

04 folhas de cartolina (1 branca, 1 amarela, 1 verde, 1 azul) 

06 folhas de papel cartão (1 amarelo, 1 preto, 1 marrom, 1 branco, 1 vermelho, 1 laranja) 

01 pasta com aba elástica Shy (alunos novos) 

02 folhas de EVA fantasia 

02 folhas de EVA com glitter 

02 folhas de EVA cores diversas 

05 refis de cola quente Grosso 

05 refis de cola quente FINA 

01 rolo de fita crepe larga 

02 folhas de papel Kraft ou pardo 

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

01 Revista (Veja, Época,Isto é, Exame) 

Parte II (Mochila) 

08 cadernos capa dura UNIVERSITÁRIO 96 folhas ou fichário 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor 180º 

01 compasso 

01 jogo de esquadros 

01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Maped – maior resistência) 



01 régua 30 cm 

01 dicionário de Português (sugestão Michaelis) Uso obrigatório sempre na mochila. 

01 dicionário de Inglês (sugestão Michaelis). 

01 dicionário de Espanhol (sugestão Michaelis) 

01 borracha macia 

02 lápis pretos 

01 apontador com depósito 

02 tubos de cola Pritt 

01 calculadora simples 

* Novo Atlas geográfico do estudante – Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Editora FTD. 

Observações: 

* Nos trabalhos de festas comemorativas, os materiais serão solicitados via agenda. 

* Os materiais da parte I deverão ser entregues no Colégio, impreterivelmente, nos dias 19 
a 21/01/2016 

 


