
 

 

Lista de Material Escolar – 2021 
 

 

9º ano  do  Ensino Fundamental 

 
Material adquirido pelos pais para uso pedagógico: 
 

 

 01 caderno Universitário de 10 matérias – POR SEMESTRE 

 01 caderno Universitário Brochura de 1 matéria 96 folhas (Redação). 

 02 canetas marca texto  

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de caneta hidrográfica 

 01 régua plástica de 30 cm 

 01 tesoura sem ponta 

 01 cola líquida  

 01 cola bastão 

 01 compasso + refil de pontas de compasso 

 01 esquadro de 45º  

 01 esquadro de 60º 

 01 transferidor de 180º 

 01 calculadora simples 

 20 folhas de papel vegetal 
 

 01 avental branco para laboratório (manga comprida)  - USO OBRIGATÓRIO 
 

 Estojo com: borracha, cola, lápis, apontador, caneta esferográfica azul e preta, 
caneta milimétrica azul, preta e verde (para gráficos). 

  

 01 pasta catálogo  tipo “Plastpark”-  cor preta – tamanho 243 x 330mm p/ 50 

envelopes plásticos  -  (esta pasta será utilizada nos próximos anos) 
 

   PARADIDÁTICOS – SERÃO SOLICITADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO 

 
Material Básico e Material Didático fornecido pelo Colégio 
 

 01 Agenda Escolar (uso obrigatório) 

 04 Cadernos do Sistema Anglo 

 01 Caderno Programa Semente                  

 01 Livro de Inglês  

 01 caderno de Espanhol do sistema Anglo 

 Blocos de Atividades com logomarca  

 Folhas A4 para xerox e atividades com logomarca 

 1 livro anual Projeto CTC (Ciência e Tecnologia com Criatividade – Experimenta) 

 Taxa de material de artes + outras experiências do Anglo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Os materiais serão entregues diretamente aos alunos na época devida.  
Caso ocorra desperdício ou mau uso, o(a) aluno(a) deverá adquirir novos 

materiais. 

Todo o material deve estar devidamente identificado. 
 

 

Trabalhos ou Xerox para serem impressos ou xerocados aqui no Colégio, 
assim como 2ª via de comunicado, terão custo de R$ 0,60 por folha. 

Unidade Mascote: Av. Mascote, 913  – Vl. Mascote - S.P.  -  Fone: (11)5564-3466 / 94017-7705 (WhatsApp) - CEP:  04363-001 
Unidade Alexandria: Rua Palacete das Águias, 666 – Vl. Alexandria - S.P. - Fone: (11)5031-7108 / 99369-3493 - CEP: 04365-023 

 

  Cuide bem do 

material para que 

possa  reutilizá-lo! 


