
  

LISTA DE MATERIAL – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

 6º e 7º ANO 

*Todos os pertences de uso pessoal deverão ser enviados identificados com o nome e sobrenome do (a) aluno (a); 
Os materiais solicitados nesta lista deverão ser entregues no Colégio até o dia 27/01/20 
 Teremos  uma reunião com os pais para apresentação de professores e demais informações importantes para o 
ano; 

 Data da reunião de pais. 
24/01/20, ás 18h (Igreja Presbiteriana da Capela) 
 

 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Quantidade Produto 

1 unidade Bíblia (João Ferreira de Almeida, na versão Revista e Atualizada –n Ed. SBB) 

1 unidade Dicionário escolar da Língua Portuguesa (Míni HOUAISS – Ed. Objetiva) 

1 unidade Dicionário Oxford Escolar- Para Estudantes Brasileiros de Inglês – Nova Ortografia 

1 unidade Estojo 

2 unidades Borrachas brancas macias 

3 unidades Canetas esferográficas cor preta e azul 

2 unidades Borrachas brancas macias 

1 unidade Apontador com depósito 

1 unidade Caixa de lápis de cor com 12 cores  

1 unidade Tesoura sem ponta  

2 unidade Cola bastão grande 

1 unidade Marcador de texto 

1 unidade Kit Geométrico com régua, transferidor e esquadros 

1 unidade Régua de 30 cm 

1 unidade Tabela periódica plastificada  

1 unidade Fichário lombada 6.0 

1 unidade Pacote com 10 divisórias A4 com 4 furos 

1 unidade Refil para fichário universitário branco pautado com linhas e com 4 furos (96 folhas) 

1 unidade Compasso  

1 unidade Pacote com 500 folhas de papel sulfite branco A4 

1 unidade Rolo de fita crepe com 16mmx50m cada 

1 unidade Rolo de fita dupla-face com 50mmx30m cada 

     

 
 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

Quantidade Produto 

  2 unidades Folhas de color set (cores variadas) 

2 unidades Folhas de cartolina branca 

2 unidades  Papel crepom 

5 unidades Romeu e julieta 

5 unidades Envelope pardo tamanho sulfite 

  

 



 
 
 
ATESTADO MÉDICO 
O aluno deve apresentar até 27/01/20 um atestado médico indicando ser apto para as atividades práticas 
de Ed. Física. 
Lembrando que o mesmo tem validade de 6 meses. 
Portanto o próximo deverá ser enviado 01/08/20 
 
 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 
 
O Colégio Cristão Attos possui Normas e procedimentos específicos com a nossa 
individualidade. 
 
É muito importante que os pais ou responsáveis pelos alunos as conheçam por meio da agenda 
do aluno e do Manual dos Pais que está disponível em nosso site 

 

 

**USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO. 
 

A PARTIR DO DIA 27/01/20 TODOS DEVERÃO ESTAR COM UNIFORME COMPLETO. 
 

**SEGUE CONTATO PARA ENCOMENDA DE UNIFORMES: 
Rits Moda: 3876-0435 

 
Caso haja dúvidas, entre em contato conosco, pelos telefones: 3886-0725 ou (19)98357-7555 

 

 

 

 


