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LISTA DE MATERIAL 2021 

7° ANO - ENS. FUND.  ANOS FINAIS 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVE PERMANECER 
NA MOCHILA DO ALUNO

•Caneta azul e preta;
•Lápis HB (apontador) ou lapiseira;
•Borracha;
•Régua 30 cm;
•Corretivo de fita (não é permitido o corretivo líquido);
•Tubo de Cola;
•Transferidor;
•Lápis 2B para uso nas aulas de Arte;
•Tesoura sem ponta para as aulas de Arte;
•Borracha branca macia para uso nas aulas de Arte;
•1 caixa de lápis de cor para uso nas aulas de Arte;
•1 jogo de canetinhas hidrográficas 12 cores para uso nas aulas de Arte;
•1 caixa de giz de cera para uso nas aulas de Arte;
•1 pasta polionda (tamanha A4) para aulas de Arte;
•Jaleco branco para as aulas no laboratório;
• Cadernos grandes para todas as disciplinas (exceto Arte e Educação Física) 
ou fichário, se a família julgar conveniente.
 •01 Matemática
 •01 Língua Portuguesa
 •01 Geografia
 •01 História
 •01 Ciências
 •01 Redação
 •01 caderno para dividir entre Ensino Religioso e Inglês.
Observação: 
Todo o material deve ser etiquetado com o nome do (a) estudante e 
constar na mochila, a partir do 1º dia de aula, conforme horário de aula 
que estará disponível no site. 

MATERIAL DE ARTE
• 1 pote de tinta guache de 250 ml de qualquer cor.

• 1 pacote de papel color set colorido.
• 1 pacote de papel 60k tamanho A4.
• 1 pacote de papel color set decorado.
• 3 Pinceis para pintura tamanhos 8, 12 e 20 podem ser números próximos 
(Cabo de madeira longo).
Observação: 
O material de arte deve ser identificado com o nome do (a) aluno(a) e 
entregue ao apoio pedagógico entre os dias 22 a 26 de fevereiro.

MATERIAL DIDÁTICO
Coleção Callis – Sistema Poliedro de Ensino - Requerimento na Secretaria 
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UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
•Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
•Blusa: modelo adotado pelo Colégio.
•Agasalho: modelo adotado pelo Colégio.
•Calçado: tênis, não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, 
sandálias ou chinelos.
Observação: será permitido o uso de calça de tecido azul tipo jeans 
escuro tradicional, sem adereços/customização (botões, rasgos etc.)

UNIFORME PARA EDUCAÇÃO FÍSICA
•Bermuda ou calça suplex, a mesma de uso diário, para meninos e 
meninas.
•Blusa, modelos masculino e feminino, adotadas pelo Colégio.
•Tênis e meia.
•Sunga ou short para os meninos, maiôs ou short sobre o biquíni para as 
meninas, quando utilizarem a piscina.  

O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 
Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492 
Pluriforme: Rod. Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 3713 Galpão Plu15 - 
Bonsucesso, BH. Tel. (31) 2526-4298
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000 Papelaria Panorama: Av. 
Afonso Pena, 2701 - 32257199


