Lista de Material 8º e 9º Ano
Ensino Fundamental II
MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL

•

 1 pasta de plástico com elástico, (transparente e
fina) – apenas para alunos novos; 
 1 estojo completo contendo: lápis preto nº 2,
caneta azul, preta, vermelha, transferidor 180º,
esquadro, régua de 30 cm para Arte e régua de 20
cm no estojo, tesoura, cola bastão, lápis de cor
para atividades de Arte em sala, 2 Canetas marca texto, 1 estojo de canetinhas hidrocor. 
 1 caderno universitário contendo 10 matérias ou
 fichário. 
 1 dicionário de Inglês – Michaelis ou Oxford
Escolar. 
 1 dicionário de Língua Portuguesa – Michaelis,
Aurélio ou Houaiss - atualizado; 
 1 bloco de Canson – A4; 

 .

 1 avental branco, de manga longa, para aulas de
laboratório (pode ser encomendado junto com o
uniforme); 
 1 pen drive com o nome marcado (não será aceito
 o uso sem identificação). 
 3 livros paradidáticos (seguirá oportunamente os
títulos e datas para início do trabalho com os
mesmos).



1
bloco
de
100 folhas de fichário – Literatura. 

 1 bloco ou 15 folhas de papel vegetal para mapas
geográficos.

 Para Inglês: uma pasta vermelha e um caderno
de 100 folhas (caso o aluno utilize fichário, não
será necessário o caderno).

•

MATERIAL GERAL – é obrigatório a entrega
destes itens no 1º dia de aula.
 500 folhas de sulfite


•

•
•
•

Todo material de uso pessoal e uniforme deverá ter
o nome completo do aluno.
O aluno deverá trazer todo material geral e de uso
individual no 1º dia de aula.
É de responsabilidade do aluno, manter seu estojo
completo diariamente e manter em casa materiais
para a realização das tarefas como caneta hidrocor,
lápis de cor, etc.
As aulas terão início no dia 31/01/2019 (quintafeira).
A 1ª reunião, para apresentação do corpo docente
será marcada no início das aulas.
Horário de aulas – 2ª à 6ª feira das 7h às
11h30/12h20 – O portão abrirá todos os dias às
6h45. Tolerância para a entrada na 1ª aula é de 10
min. (7h10).
ATENÇÃO:
8º Ano
 O material didático:
 VALOR TOTAL de R$ 1.900,00 (um mil e
novecentos reais) anual.

 Pago em duas parcelas de:
 1º Semestre – 07/01/2019 – R$ 950,00
 2º Semestre – 05/06/2019 – R$ 950,00.
9º Ano
 O material didático:
 VALOR TOTAL de R$ 1.900,00 (um mil e
novecentos reais) anual.

 Pago em duas parcelas de:
 1º Semestre – 07/01/2019 – R$ 950,00.
 2º Semestre – 05/06/2019 – R$ 950,0

A4 (Sugestão chamex); 

 5 caixas de lenço de papel. 


Obs.: Caso estes itens não sejam entregues na data
determinada será cobrada uma taxa de R$60,00
(cinquenta reais) que deverá ser paga na secretaria
da escola, no mês de fevereiro, juntamente com a
mensalidade escolar.

OBSERVAÇÕES:
Sugestão de papelaria no Ipiranga:
*Papelaria 1901 – tel. 2914-6185 Rua Silva Bueno, nº 1901
*Papelaria e Livraria Chiquinho – 2615-6311 Rua Ouvidor Portugal, nº 620
* Papelaria do Mágico – tel. 3208-0207 – Rua Luís Gama, nº 883 - Cambuci
www.colegiodompedro.com.br

Funcionamento da secretaria
2ª à 6ª feira das 9h às 18h.
2274-8575 ou 2063-2463

