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MATERIAIS 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Apontador com depósito 01 01 01 01 
Borracha  01 01 01 01 
Caderno de caligrafia encapado e etiquetado (50 folhas) 01 01 01 01 
Caderno de cartografia espiral - tamanho ofício, SEM MARGEM, 50 folhas (Arte) 01 01 01 01 
Caderno de estudo (100 folhas) qualquer tipo 01 01 01 01 
Cadernos universitários (200 folhas) 03  03 03 03 
Caixa de lápis de cor AQUARELÁVEL - Faber Castel (Arte e outras disciplinas) - - 01 01 
Caixa de lápis de cor (comum) – Faber Castel (Arte e outras disciplinas) 01 01 - - 
Caneta hidrográfica ponta fina “preta” (Arte e Geografia)  01 01 01 01 
Canetas esferográficas (azul, preta, verde, vermelha) 01 de cada 

cor 
01 de cada 

cor 
01 de cada 

cor 
01 de cada 

cor 
Canetas Hidrográficas – conjunto de 12 cores (Arte) 01 01 01 - 
Canson Branco A4 (Arte) 06 folhas 06 folhas 06 folhas 06 folhas 
Compasso de boa qualidade com grafite (Matemática II) 01 01 01 01 
Estojo Grande 01 01 01 01 
Etiquetas escolares adesivas para identificar os materiais: cadernos, apostilas e livros. 10 10 10 10 
Fone de ouvido de arco (evite auricular) 01 01 01 01 
Giz de Cera (fino) – caixa de 12 cores (Arte) 01 01 01 - 
Lápis técnico preto 6B, específico para trabalhos de Arte 01 01 01 01 
Lápis preto nº 02  (ou lapiseira) 03 03 03 03 
Lixa de unha para apontar o compasso 01 01 01 01 
Nanquim preto: tubo pequeno (Arte) - 01 - - 
Pena para nanquim (Arte) - 01 - - 
Pasta com elástico polionda ou plástica (tamanho ofício) 4 a 5 cm de espessura para 
armazenar todos os itens solicitados para Arte.  

01 01 01 01 

Pasta preta com 40 plásticos – “tipo catálogo” (para arquivar folhas de conteúdos de 
diversas disciplinas) 

01 01 01 01 

Pincel chato nº 08 e 12 (Arte) - - 
01 de cada 
tamanho - 

Pincel Atômico (qualquer cor) 01 01 01 01 
Pincel marca texto 01 01 01 01 
Régua de 15 cm 01 01 01 01 
Régua de 30 cm em acrílico transparente de boa qualidade 01 01 01 01 
Tesoura com ponta arredondada (Arte) 01 01 01 01 
Tinta guache azul, vermelho, amarelo, branco e preto (Arte) - - 01 de cada cor - 
Transferidor de 180º em acrílico transparente de boa qualidade (Matemática II) 01 01 01 01 
Tubo de cola bastão 01 01 01 01 
Tubo de cola líquida (Arte) 01 01 01 01 

 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todos os materiais deverão ter o NOME do aluno. 
2. Todos os materiais consumíveis deverão ser repostos na medida da necessidade. 
3. Além desta lista de materiais, durante o ano letivo, à medida que se fizer necessário, serão solicitados alguns itens para trabalhos especiais que não estejam 

aqui citados. 
4. Todo o material ficará em poder do próprio aluno, que é, portanto o responsável em zelar pelo mesmo. Organizar da seguinte forma: 
 Materiais para Arte: armazenar dentro da pasta polionda ou plástica (espessura 4 a 5 cm). 
        Colocar nome na pasta e em cada item do material. 
 No estojo: canetas, lápis preto nº 2, borracha, apontador, régua 15 cm, cola bastão. 
 Na pasta plástica com elástico (tamanho ofício): 

Materiais de matemática II: compasso, lixa de unha, régua 30 cm, transferidor. 
IMPORTANTE: Salientamos que os materiais para Matemática II devem ser da melhor qualidade possível, pois materiais inferiores ocasionam medidas 
erradas; plásticos quebram e criam “garras” que impedem o traçado correto de linhas e compasso de má qualidade torna o trabalho do aluno desmotivante por 
ocasionar grande dificuldade de manuseio. 
Embora tenha um custo mais alto, materiais de acrílico e boa qualidade são duráveis e indispensáveis para bons resultados de aprendizagem. 

5.   Cadernos Universitários de 200 folhas: no início das aulas, os alunos serão orientados sobre a divisão dos cadernos no que se refere à quantidade de folhas 
necessárias para cada disciplina e a melhor distribuição de acordo com o horário semanal das aulas. 

       ATENÇÃO: ALUNOS DE 6º E 7º ANO DEVEM USAR OBRIGATORIAMENTE CADERNOS UNIVERSITÁRIOS,  NÃO  SENDO  PERMITIDO AOS MESMOS, O 
USO DE FICHÁRIO. 

6. Todos os cadernos devem ser “bem encapados” e etiquetados. 
7. No primeiro dia de aula e enquanto não for divulgado pela secretaria o “Horário Semanal de Aulas Oficial”, os alunos deverão trazer apenas: caderno de 

rascunho e estojo completo e, seguindo solicitação dos professores, materiais de Complementos de Matemática e Arte. 
8. Sugerimos que sejam reaproveitados materiais do ano anterior, que estiverem em boas condições, como: compasso, pinceis, lápis de cor, etc... 
9.   IMPORTANTE: não é permitido o uso de calculadora em nenhuma das disciplinas, portanto a mesma não faz parte da lista de material escolar. 
 
TELEFONES ÚTEIS 
Colégio Casagrande: 2043.4003 e 2043.0955 (secretaria) / 2042.4064 (unidade Amor Perfeito).  
Transporte Escolar  -  Leandro: 2957.5221 / 99210.4296 / Nice: 2684-2769 / 99444-8854 / Vando:2047-3367 / 99715-3402  / Ramos 99775-4028 
Confecções de Uniforme -  Alluri: 2641-6712 / 2092-6358 / Emiguel: 2296-2537 / 2293-1531 
 

 


