COLÉGIO MIGUEL

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.

• Turma: 6º ao 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
-

01 Mochila
01 Agenda ou caderneta de anotações
01 Estojo vazio
01 Régua grossa de 30 cm
01 Par de esquadros de 45º e 60º
01 Compasso
01 Transferidor
01 Tesoura sem ponta
02 Borrachas grandes e macias
01 Apontador com depósito (sugerimos o apontando + borracha se chama FC MIX)
06 Lápis pretos nº 02
02 Lápis HB
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
Caneta esferográfica (azul /preta)
Caneta hidrocor fina e grossa
01 Caneta Marca Texto
01 Estojo hidrográfico grosso (12 cores)
01 Caixa de guache lavável (6 cores)
01 Tubo grande de cola branca
01 Tubo grande de cola bastão (sugerimos a COLA GEL 63g 2 bicos ou Cola Gel formato Ergonômico)
01 Avental branco de manga comprida – para uso no laboratório de Ciências
CADERNOS / DICIONÁRIO

01 Caderno Universitário com 10 matérias
- 01 Dicionário Escolar. Inglês-Português/Português-Inglês. Sugerimos: Dicionário Oxford Escolar para
estudantes brasileiros de Inglês
- 01 Dicionário Escolar da Língua Portuguesa Michaelis – Editora Melhoramentos. Atualizado conforme
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
- 01 Minidicionário de Língua Espanhola
-

MATERIAL COMPLEMENTAR / COLETIVO
No ato da rematrícula, os pais deverão pagar o valor de R$70,00 (setenta reais) para a compra do
Material Coletivo.
Caso os pais optem por trazer o material, segue a lista:
- 500 folhas de sulfite A4 branca
- 200 folhas de sulfite A4 colorida
- 04 envelopes brancos tamanho ofício
- 08 sacos plásticos grossos tamanho ofício
- 02 fitas adesivas transparentes 45mmx45m
(o material acima deve ser entregue dentro de uma sacola com a identificação do aluno para a Coordenação até o
dia 01/02/2022, impreterivelmente)

COLÉGIO MIGUEL

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
Observações importantes:
- Outros materiais poderão ser solicitados pelos professores conforme a necessidade.
- Todos os materiais e peças do uniforme devem ser identificados com nome completo e série do aluno.

