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MATERIAL DE USO DIÁRIO E INDIVIDUAL:

 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 (aulas presenciais).  
 Os livros paradidáticos (seguirão 
oportunamente os títulos e datas para início 
do trabalho com os mesmos).                

 Matemática - 1 caderno para estudo. 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

Início das aulas 01/02/2021 (segunda-
feira). 

  
• É de responsabilidade do aluno, manter seu 

material completo para às aulas 
diariamente.    

• A 1ª reunião, para apresentação do corpo 

docente será marcada no início do ano 
letivo.  

• O uso do uniforme será obrigatório a 

partir do mês de Março/21 ou assim que 
retornarmos às aulas presenciais. 

 
                                            
 

 

Sugestão de papelaria: 

 
 

 
ATENÇÃO: 

                   
Material Didático – 6° ano e alunos novos do 
ENSINO FUNDAMENTAL II 
 
VALOR TOTAL ANUAL - R$ 2.350,00 (dois mil e 
trezentos e cinquenta reais). 

 
Material Didático para as turmas: 7°, 8° e 9° Anos 

VALOR TOTAL ANUAL - R$ 2.300,00 (dois mil e 
trezentos reais). 

 Entrar em contato com a secretaria da 
escola para verificar formas de 
pagamento.    

 

 No mês de fevereiro teremos plantão da 
malharia para venda de uniformes. 
Enviaremos data e horário 
oportunamente.  
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