
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 estojo                                                                                           
01 colas bastão                                                             
01 caixa de lápis de cor                                                                  
01 tesoura                                                                                             
01 apontador                                                                                  
01 colas tenaz                                                                                 
01 régua 30 cm
01 Pastas catálogo c/ 50 plásticos para Arte
01 dicionário escolar Português/Inglês Oxford ou Longman
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Caderno Universitário 1 matéria para laboratório de Ciências (somente alunos novos e 6ºanos)
01 avental branco manga longa para uso de laboratório. 
01 bloco de papel canson A 4
01 corretivo
01 marca texto
02 lápis pretos
Caneta esferográfica
01 borracha
01 dicionário de Espanhol
01 compasso
01 transferidor 180º
01 squeeze para água 
20 folhas de papel almaço com pauta                             

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza 
a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

Neste ano letivo de 2021 em parceria com a DSOP adotaremos um livro anual da Coleção DSOP de Educação Financeirap a r a  t r a b a l h a r m o s  d e  u m a  f o r m a metodológica os conteúdos de Educação Financeira pertinente para o 6º ano e 7º ano. A compra deste livro deverá ser feita através da plataforma ESKOLARE.
https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção 
de entregar o material de papelaria na escola.

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno e
 colocado dentro da mochila do mesmo para o primeiro dia de aula. 

Material Escolar 2022
6ºe 7ºAno (Fundamental 2)



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 estojo                                                                                           
01 colas bastão Pritt Stick                                                             
01 caixa de lápis de cor                                                                  
01 tesoura                                                                                             
01 apontador                                                                                  
01 colas tenaz                                                                                 
01 régua 30 cm
01 Pastas catálogo c/ 50 plásticos para Arte
01 dicionário escolar Português/Inglês Oxford ou Longman
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Caderno Universitário 1 matéria para laboratório de Ciências (somente alunos
novos e 6ºanos)
01 avental branco manga longa para uso de laboratório. 
01 bloco de papel canson A 4
01 corretivo
01 marca texto
02 lápis pretos
Caneta esferográfica
01 borracha
01 dicionário de Espanhol
01 compasso
01 transferidor 180º
01 squeeze para água 
20 folhas de papel almaço com pauta                             

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza 
a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.

Todo material individual devera ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da
mochila do mesmo para o primeiro dia de aula. 

Material Escolar 2022
8ºe 9ºAno (Fundamental 2)
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