
 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avisos Importantes: 
 
   Pedimos a gentileza de seguirem, com rigor, a lista solicitada: 
 

 
• 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 Médio deve ficar com ele. Não deve ser entregue no 
Colégio, exceto material de Arte e de Papelaria. 
 

• Por gentileza, NÃO MANDAR FOLHAS ENROLADAS. 
 

 

• Horário de aulas 2020: 

  

Ciclo Horário 

 
Ensino Médio 

Segunda e quarta-feira: 7h30 às 17h 
Terça, quinta e sexta-feira: 7h30 às 12h50 na grade e, das 14h10 às 

18h40, eletivas e opcionais 

 

 

REUNIÃO DE PAIS 
Dia 25 de janeiro de 2020, às 9h 

 
INÍCIO DAS AULAS 

Dia 27 de janeiro de 2020 
 

                                                              
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                 Ano Letivo - 2020 

ENSINO MÉDIO 

 
Material de uso em Classe  

 O uso e o zelo deste material são de responsabilidade do aluno 

Estojo 

Régua de 30cm 

Compasso 

Calculadora simples 

Caneta esferográfica azul 

Caneta esferográfica vermelha 

Caneta esferográfica preta 

Lápis preto nº 2 

Borracha macia 

Cadernos suficientes para 14 disciplinas ou fichário 

Material de Arte – SOMENTE para o 1º Ensino Médio 

Entregar na escola na 1ª semana de aula. Não enrolar as folhas. 

01 Sugestão: mochila com compartimento para o Chromebook (o Chromebook será fornecido pela escola) 

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 lápis aquarelável com 12 cores (colocar na 3ª divisória do estojo) 

01 Pasta A4 com elástico e transparente (colocar os blocos de papéis dentro) 

01 Bloco de papel canson aquarela A4 branco 300g com 12 folhas 

01 Pacote de papel moldura preta 110g 23x32 cm com 35 folhas (sugestão EcoCores Novaprint) 

01 Caixa de caneta hidrográfica escrita fina com 12 cores (sugestão Finepoint 0,4mm Acrilex) 

01 Tubo de tinta nanquim preta 20ml 

01 Tubo de tinta nanquim marrom 20ml 

01 Pincel redondo para aquarela n. 06 (sugestão linha nylon 311 da keramik ou soft touch da Faber Castell) 

02 Folhas de papel kraft A1 

01 Rolo de fita adesiva crepe 24mmX50m 

Material de Laboratório 

Avental de algodão branco com manga longa (identificar com nome do aluno) 

Para Atividade de Educação Física- Atestado Médico (27/01/2020) 

Material de Papelaria e Oficina Maker 

05 Refis de cola quente finos 

05 Refis de cola quente grossos 

02 Folhas de cartolina de cores claras 

Demais materiais de papelaria ou Maker: aluno providencia conforme as necessidades dos projetos em que estejam 

envolvidos ao longo do ano 

 
Atenciosamente, 

A Direção 



 

 

 

 

 

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

 

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

 
 

                              Malharia Cleichan 
                               (Cleiton ou Carol) 
        Rua Francisco Alves, 1188-Paulicéia–Tel.: 4173-4213 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.kriativapapelaria.com.br/
http://www.kriativapapelaria.com.br/

