ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)
6º AO 9º ANO

ATENÇÃO!
1. A etiqueta colocada no material deverá conter o nome completo e o ano do aluno.
2. Durante o ano letivo, os professores poderão requisitar outros materiais.
3. Todo o material utilizado ao longo do ano letivo deverá ser guardado e mantido em bom
estado, uma vez que o aluno poderá precisar dele, caso tenha de cursar Recuperação Intensiva.

LIVRARIA ÁBACO
O material descrito no quadro abaixo deverá ser encomendado na livraria do Colégio
(Unidade II - Av. João Firmino)

TURMA

MATERIAL

6º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao portal P+) +
Material LIV + 1 caderno de desenho (40 folhas canson) +
Projeto Mania de Ler (06 livros paradidáticos e acesso à plataforma digital Árvore Atualidades)

7º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao portal P+) + Material LIV +
1 caderno de desenho (40 folhas canson) +
Projeto Mania de Ler (06 livros paradidáticos e acesso à plataforma digital Árvore Atualidades)

8º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao portal P+) +
Projeto Mania de Ler (06 livros paradidáticos e acesso à plataforma digital Árvore Atualidades) +
1 caderno de desenho (40 folhas canson)

9º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao portal P+) +
Projeto Mania de Ler (06 livros paradidáticos e acesso à plataforma digital Árvore Atualidades) +
1 caderno de desenho (40 folhas canson)

PREÇO ANUAL
(EM ATÉ 10X)
CHEQUE OU CARTÃO

Até 15/12 (À VISTA)
10% DE DESCONTO

Até 15/12 (EM ATÉ 10X)
5% DE DESCONTO

APÓS 15/12 (À VISTA)
5% DE DESCONTO

6º ANO

R$ 1.930,00

R$ 1.737,00

R$ 1.834,00

R$ 1.834,00

7º ANO

R$ 1.930,00

R$ 1.737,00

R$ 1.834,00

R$ 1.834,00

8º ANO

R$ 1.755,00

R$ 1.580,00

R$ 1.667,00

R$ 1.667,00

9º ANO

R$ 1.883,00

R$ 1.695,00

R$ 1.789,00

R$ 1.789,00

TURMA

• Após o dia 15/12, o pagamento poderá ser feito à vista com 5 % de desconto, ou em até 10x sem o
desconto.
• O pagamento deverá ser realizado no ato da encomenda do material.
• O material será entregue diretamente ao aluno, no início do ano letivo.
• Para pagamento através de cartão de crédito, o link deverá ser solicitado pelo WhatsApp (11)
99009-7174 e dispensa a presença do responsável no Colégio.

>>>

>>>

Confira nas páginas abaixo os materiais
de papelaria para cada turma:

MATERIAL DE PAPELARIA
Os materiais abaixo poderão ser adquiridos na papelaria de sua preferência.

TURMA

6º ANO

7º ANO

MATERIAL
1 apontador com depósito
1 avental branco: manga longa, até joelhos
1 bloco Criativo (estampado 32 fls.)
1 borracha branca macia
2 cadernos Brochura (96 folhas capa dura 200 x 274 mm)
3 cadernos universitário 100 s
2 canetas corretiva
1 caneta destaca-texto (amarela)
1 caneta esferográca azul
1 caneta esferográca preta
1 caneta esferográca vermelha
1 caneta hidrográca (12 cores)
1 caneta ultra ne preta (0,5 mm)
1 cola em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 compasso
1 estojo com zíper
1 giz de cera (12 cores sextavado ou regular)
1 lápis de cor (24 cores)
4 lápis preto (n.º 2)
1 pasta catálogo com 30 envelopes plásticos
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2 cm de espessura
1 régua de 15 cm
1 régua de 30 cm
1 tela 18x24
1 tesoura sem ponta
1 tinta acrílica 6 cores - antialérgica
1 tinta guache (caixa com 12 - 15ml cada)
1 transferidor 180º
1 apontador com depósito
1 avental branco: manga longa, até joelhos
1 borracha branca macia
1 cadernos Brochura (48 folhas capa dura 200 x 274 mm)
5 cadernos universitário 100 s
1 caneta destaca-texto (amarela)
1 caneta esferográca azul
1 caneta esferográca preta
1 caneta esferográca vermelha
1 caneta hidrográca (12 cores)
1 cola em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 cola (caixa com 6 cores sortidas)
1 compasso
1 estojo com zíper
1 giz de cera (12 cores sextavado ou regular)
1 lápis de cor (24 cores)
4 lápis preto (n.º 2)
1 pincel chato - ref. 815 n.º 02
1 pincel chato - ref. 815 n.º 14
1 pincel chato - ref. 815 n.º 20
1 régua de 15 cm
1 régua de 30 cm
1 tela 18x24
1 tesoura sem ponta
1 tinta acrílica 6 cores - antialérgica
1 tinta guache (caixa com 12 - 15ml cada)
1 transferidor 180º

MATERIAL DE PAPELARIA
Os materiais abaixo poderão ser adquiridos na papelaria de sua preferência.

TURMA

8º ANO

9º ANO

MATERIAL
1 apontador com depósito
1 avental branco: manga longa, até joelhos
1 borracha branca macia
1 cadernos Brochura (48 folhas capa dura 200 x 274 mm)
5 cadernos universitário 100 s
1 caneta destaca-texto (amarela)
1 caneta esferográca azul
1 caneta esferográca preta
1 caneta esferográca vermelha
1 caneta hidrográca (12 cores)
1 cola em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 compasso
1 estojo com zíper
1 giz de cera (12 cores sextavado ou regular)
1 lápis de cor (24 cores)
4 lápis preto (n.º 2)
1 pincel chato - ref. 815 n.º 02
1 pincel chato - ref. 815 n.º 14
1 pincel chato - ref. 815 n.º 20
1 régua de 15 cm
1 régua de 30 cm
1 tela 18x24
1 tesoura sem ponta
1 tinta acrílica 6 cores - antialérgica
1 tinta guache (caixa com 12 - 15ml cada)
1 transferidor 180º

1 apontador com depósito
1 avental branco: manga longa, até joelhos
1 borracha branca macia
1 cadernos Brochura (48 folhas capa dura 200 x 274 mm)
5 cadernos universitário 100 s
1 caneta destaca-texto (amarela)
1 caneta esferográca azul
1 caneta esferográca preta
1 caneta esferográca vermelha
1 caneta hidrográca (12 cores)
1 cola em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 compasso
1 estojo com zíper
1 giz de cera (12 cores sextavado ou regular)
1 lápis de cor (24 cores)
4 lápis preto (n.º 2)
1 régua de 15 cm
1 régua de 30 cm
1 tesoura sem ponta
1 transferidor 180º

