Sugestão de locais para a compra da lista de material
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMÁTIVA
LTDA
Site: www.kriativapapelaria.com.br
Av. Caminho do Mar, 3360
Rudge Ramos-SBC
Telefone: 4368-7018
-> Ganhe etiqueta personalizada com o
nome do aluno.

Avisos Importantes:

PAPELARIA SÔNIA
Av. Caminho do Mar, 3344
Dentro do Mercado Municipal
Rudge Ramos-SBC
Telefones: 4367- 2165/2160

Uniformes




Malharia ITIBAN (Cocktail) (Fernando, Ivone e Marianne)
Rua Gonçalves Dias, 261- Centro- Tel.: 4127-5169
Malharia Cleichan (Cleiton ou Carol)
Rua Francisco Alves, 1188-Paulicéia–Tel.: 4173-4213



Ao providenciar a lista, é sempre importante reaproveitar o material do ano anterior!



TODOS os materiais e pertences dos alunos deverão estar IDENTIFICADOS.



No uniforme e nos aventais, o nome do aluno deverá estar IDENTIFICADO.



Obs.: O material do aluno do Ensino Fundamental II deve ficar com ele. Não deve ser
entregue no Colégio, exceto material de Arte, de Papelaria e da Oficina Maker.



Por gentileza, NÃO MANDAR FOLHAS ENROLADAS.



Horário de aulas 2019:
Ciclo
6º ao 9º ano



Horário
7h30min às 17h

REUNIÃO DE PAIS
Dia 26 de janeiro de 2019, às 9h
(Educação Infantil ao Ensino Médio)

INÍCIO DAS AULAS
Dia 28 de janeiro de 2019

Ano Letivo – 2019
7º ano – ENSINO FUNDAMENTAL II
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Material de Higiene – uso pessoal do aluno. O uso e o zelo desse material são de responsabilidade do aluno – deve
ficar na mochila ou no armário pessoal.
Pasta de dente
Escova de dente com estojo (trocar quando necessário)
Fio dental
Bolsa tipo nécessaire com NOME IDENTIFICADO
Desodorante em creme para uso pessoal
Material de uso em classe - o uso e o zelo desse material são de responsabilidade do aluno – não entregar na escola.
Repor o material conforme necessidade.
Estojo grande com divisórias (deixar todos os materiais de pequeno porte, listados abaixo, no estojo)
Tubo de cola líquida 90 gramas
Tubo de cola em bastão 40 gramas
Tesoura sem ponta com NOME GRAVADO
Corretivo líquido em caneta
Pasta catálogo para arquivamento de avaliações (manter no armário coletivo / pode ser levada sempre para casa)
Pasta de elástico (para arquivamento de trabalhos e transporte de documentos para casa)
Caneta esferográfica azul
Caneta esferográfica vermelha
Caneta esferográfica preta
Canetas ponta porosa fina preta e azul (uma de cada)
Lápis pretos nº 2
Borracha macia
Apontador com depósito
Caixa de lápis de cor 12 cores
Pincel marcador atômico preto – ponta grossa
Calculadora simples
Régua de 15cm
Caneta marca texto
Caderno universitário com 200 folhas (Matemática)
Cadernos universitários com 96 folhas (RIPT, História e Gramática)
Caderno de 300 folhas para as demais matérias. Obs.: não é permitido o uso de fichário. Caso prefira, o aluno também
pode ter um caderno universitário de 96 folhas para cada uma das disciplinas (mais 5 disciplinas)
Dicionário de Língua Portuguesa – utilizar o mesmo do ano anterior
Material de Arte
REUTILIZAR MATERIAIS DO ANO ANTERIOR e verificar se estão identificados com a nova série. Colocar no estojo os que couberem.
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Estojo grande com zíper e, preferencialmente, com três divisórias
Lápis 2B e 6B (1 de cada)
Grafite integral (preferência 6B)
Apontador com depósito
Borracha macia com capinha
Tesoura sem ponta
Cola líquida com 225g
Caixa de lápis aquarelável com 24 cores
Caixa de tinta acrílica com 20ml em bisnaga - conjunto c/8 cores (sugestão Acrylic Colors Acrilex)
Tempera Guache 250ml na cor branca
Caneta piloto permanente ponta média, na cor preta
Caixa de giz pastel seco, contendo a cor branca (pode ser o de 7 cores)
Avental (adquirir na malharia) com NOME na lapela interna e no bolso ou um camisetão usado, grande – para
preservação da roupa do uniforme
Caderno de desenho espiral A4, capa dura, 48 folhas – para rascunho dos projetos (pode ser o mesmo (continuação)
dos anos anteriores)
Bloco de papel canson A4 branco com 180g (bloco de 20 folhas)
Pasta A4 transparente com elástico
Retalho de algodão cru 50cm X 50cm (para pintura)
Pincel quadrado/chato n. 10 (sugestão Tigre cabo amarelo)
Paninho para limpeza de pincéis (flanela, perfex ou pano de algodão)
Cola para tecido 40g (sugestão Compactor)
Folhas de Papel canson A2 branco, gramatura de 180g a 300g
Folhas de papel kraft 66X96cm
Rolo pequeno de fio de nylon de 0,20mm a 0,35mm
Folhas de EVA brilhante (qualquer cor)
Material de Informática/Robótica
As apostilas de Informática e Robótica para o ano letivo de 2019 serão cobradas via boleto
Material de Língua Japonesa
- Livro Didático para a série:
Livro MARUGOTO – aguardar exame de nível de fevereiro, quando enviaremos qual é o nível do livro que o aluno
utilizará.
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Caderno de caligrafia (adquirido no Colégio) – somente alunos novos no Colégio
Material de Música
Flauta doce Yamaha Barroca/ capa e flauta com nome (será usada até o 9º ano)
Pasta catálogo preta 20 plásticos grossos para flauta – com nome (será usada até o 9º ano)
Pasta reforçada catálogo preta – com 100 plásticos grossos para violão – com nome (será usada até o 9º ano)
Material de Espanhol
Minidicionário Espanhol - Português/Português - Espanhol – usar o do ano anterior
Material de Geometria: o uso e o zelo deste material são de responsabilidade do aluno.
Manter organizado na pasta!
Caderno de cartografia com margem milimetrada (tamanho grande) – 96 folhas
Transferidor
Compasso
0
0
Par de esquadros (45 e 60 )
Lixa para compasso
Kit de pontas para compasso
Pasta para todo esse material, com identificação
Material de Ciências
Avental de algodão branco com manga longa - identificado com o nome – opcional nesta série
Material de Papelaria – uso exclusivo para trabalhos dos alunos produzidos na escola.
Este material deve ser entregue IDENTIFICADO na escola na primeira semana de aulas. Não enrolar as folhas.
Folhas de papel cartão verde e azul (1 de cada)
Folhas de papel color set nas cores rosa e verde (1 de cada)
Rolo de fita crepe 18mm x 50m
Material parcial da Oficina do Projeto Empreendedorismo Maker
Este material deve ser entregue IDENTIFICADO na escola na primeira semana de aulas.
Pregadores de roupa de madeira
Bolas de gude
Pregos com cabeça 17 X 27
Rolo de dupla face 12mm X 30m
Pacote com 100g de elástico látex especial amarelo nº 18
Rolo de fita crepe 24mm X 50m
Palitos de sorvete ponta redonda
Placa de MDF 25cm X 30cm (aproximadamente) – 3mm de espessura
Para Atividade de Educação Física - Atestado Médico (28/01/2019)

Livros Didáticos: observar as orientações do comunicado 293.18.
Para que a lista não fique extensa, eventuais necessidades serão solicitadas
posteriormente.

