
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Avisos Importantes: 
 

● Ao providenciar a lista, é sempre importante reaproveitar o material do ano anterior.             
Especialmente neste ano! Sugerimos realizar uma checagem na lista a seguir, verificando apenas o              
material que deva ser reposto ou complementado. Reaproveite também os cadernos de 2020. Eles              
podem ser marcados com uma dobra para separar o início dos registros do novo ano e manter as                  
páginas usadas no ano anterior, sem nenhum problema. 
 

● TODOS os materiais e pertences dos alunos deverão estar IDENTIFICADOS. 
 

●  No uniforme e nos aventais, o nome do aluno deverá estar IDENTIFICADO (bordado, ou com tinta                
para tecido, ou com etiqueta permanente). 

 
● Obs.: O material do aluno do Ensino Fundamental II deve ficar sempre com ele. Não deve ser                 

entregue no Colégio, exceto materiais de Arte, Papelaria e Maker (que, neste ano, não serão               
solicitados aos alunos rematriculados, uma vez que usaremos os que já foram entregues e foram               
armazenados no Colégio em 2020). 

 

Horário de aulas 2021 - Presencial: 
 

 

REUNIÃO DE PAIS 
Dia 23 de janeiro de 2021 

 

INÍCIO DAS AULAS 
Dia 25 de janeiro de 2021 

 

Oportunamente enviaremos mais informações sobre a reunião e início das aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo Horário 
6º ao 9º 

ano 
7h30min às 

17h 



                                                                                          Ano letivo-2021 
9º ENSINO FUNDAMENTAL II    
                                                        

Qtde 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. 
01 Bolsa tipo nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor de cerdas, 01 fio dental, 01 pasta de dente e um                     

desodorante em creme para uso pessoal – manter dentro da mochila ou no armário de ferro. 
Qtde Material de uso em classe - o uso e o zelo deste material são de responsabilidade do aluno – não entregar na escola. 

Repor o material conforme necessidade. 
01 Sugestão: mochila com compartimento para o Chromebook  
01 Estojo grande com divisórias (deixar todos os materiais de pequeno porte, listados abaixo, no estojo) 
01 Tubo de cola líquida 90 gramas  
01 Tubo de cola em bastão 40 gramas  
01 Tesoura sem ponta com NOME GRAVADO  
01 Caneta esferográfica azul  
01 Caneta esferográfica vermelha  
01 Caneta esferográfica preta  
02 Canetas ponta porosa fina preta e azul (uma de cada)  
02 Lápis pretos nº 2  
01 Borracha macia  
01 Apontador com depósito 
01 Caixa de lápis de cor 12 cores 
01 Calculadora simples 
01 Régua de 15 cm  
01 Caneta marca texto 
01 Caderno universitário com 200 folhas (Matemática) 
05 Cadernos universitários com 96 folhas (RIPT) 
02 Cadernos de 300 folhas para as demais matérias. Obs.: não é recomendável o uso de fichário. Caso prefira, o aluno 

também pode ter um caderno universitário de 96 folhas para cada uma das disciplinas (Gramática, Química/Física, 

História, Geografia Inglês, Espanhol, Japonês, Projeto de Vida e Núcleos Eletivos (9 cadernos ou divisórias dos cadernos de 

300 folhas)) 
01 Caderno de caligrafia universitário 96 folhas - preferencialmente espiral 
01 Avental de algodão branco com manga longa para Laboratório - identificado com o nome – opcional nesta série 

 Material de Língua Japonesa 

 Livro MARUGOTO – aguardar informações sobre a aquisição, que enviaremos posteriormente. 

Qtde Material de Música 
01 Flauta doce Yamaha Barroca/ capa e flauta com nome  
01 Pasta catálogo preta 20 plásticos grossos – com nome  

Qtde Material de Matemática 2: o uso e o zelo deste material são de responsabilidade do aluno. 
Manter organizado na pasta! 

01 Caderno de cartografia com margem milimetrada A4 48 folhas 
01 Transferidor 
01 Compasso 
01 Par de esquadros (450 e 600) 
01 Lixa para compasso 
01 Kit de pontas para compasso 
01 Pasta simples para todo esse material, com identificação  

 Material de Maker e Papelaria 

 Para alunos rematriculados para 2021: utilizaremos o material já entregue e armazenado no Colégio para 2020 

 Para alunos novos para 2021: aguardar início das aulas presenciais, quando os professores solicitarão materiais,               

conforme a necessidade para as aulas. 



 

 

 

Para Atividade de Educação Física - Atestado Médico (12/02/2021) 

Atenciosamente, 
Direção 

 

 

Sugestão de locais para a compra da lista de material e uniformes 
 

 

 Material de Arte 
 Para alunos rematriculados para 2021: utilizaremos o material já entregue e armazenado no Colégio para 2020 

 SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS NO COLÉGIO*: Entregar o material no Colégio, identificado com nome e série, após                 

o início das aulas presenciais 

01 Estojo com zíper com 3 divisórias* 

02 Lápis grafite 6B (colocar na 1ª divisória do estojo) * 
01 Apontador com depósito (colocar na 1ª divisória do estojo) * 
01 Borracha macia com capinha (colocar na 1ª divisória do estojo) * 
01 Tesoura escolar ponta arredondada (colocar na 1ª divisória do estojo) 

01 Caneta piloto permanente preta com ponta média (colocar na 1ª divisória do estojo) * 
01 Cola bastão pequena 20g (colocar na 1ª divisória do estojo) * 
01 Caixa de tinta acrílica bisnaga 20ml com 8 cores (ex. Acrylic Colors Acrilex) (colocar no meio do estojo) * 

01 Caixa de lápis aquarelável com 12 cores (colocar na 3ª divisória do estojo) * 

01 Caixa de caneta hidrográfica escrita fina com 12 cores (sugestão Finepoint 0,4mm Acrilex) * 
01 Pasta A4 com elástico e transparente (colocar os blocos de papéis dentro) * 
01 Bloco de papel canson A4 branco 180g com 20 folhas* 
01 Pacote de papel criativo 8 cores - 75g/m² - 210x297 mm com 32 folhas (sugestão EcoCores Novaprint) * 

01 Pacote de papel multiformas 12 cores 110g/m² - 230x320 mm com 24 folhas (sugestão EcoCores Novaprint) * 
01 Pacote de papel moldura preta - 1 cor - 110g/m² - 230x320 mm com 35 folhas (sugestão EcoCores Novaprint) * 
01 Caixa de giz pastel seco, contendo a cor branca (pode ser a caixa de 7 cores) (sugestão: COLOR PASTELS - DAISO) * 
01 Régua transparente (15 ou 20 cm) * 

01 Kit Pincéis para Pintura em Tela com 5 a 6 pincéis (sugestão Tigre ou Condor) * 

02 Folhas de papel kraft A1* 

01 Avental obrigatório com nome na lapela do pescoço (adquirir na malharia) 

 

Kriativa Papelaria e Informática 
LTDA 

Site: www.kriativapapelaria.com.br 
Avenida Caminho do Mar, 3.360 

Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4368-7018 
 

Papelaria Sônia 
Avenida Caminho do Mar, 3.344 

Mercado Municipal do Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo 

Tel. 4367-2165/2160 

 
 

 

 

                        
Malharia ITIBAN (Cocktail) 

(Fernando, Ivone e Marianne) 
 

Loja própria:   Rua Gonçalves Dias, 261- Centro- Tel.: 4127-5169 
 

Atendimento também no Colégio Harmonia (verifique, na secretaria, horários dos 
plantões). 
 
 


