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Lista de Material Escolar 2019
Ensino Fundamental - Séries Finais

Material Didático
Ÿ SAS Plataforma de Ensino.

Dicionários
Ÿ Língua Portuguesa:
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa Integralmente adaptado à reforma ortográfica (Pode 
ser por aplicativo que será indicado pelo professor)
Ÿ Inglês: Dicionário de Inglês Oxford Escolar (Pode ser por aplicativo que será indicado pelo 

professor)

Material individual
01- Agenda física ou a agenda do Google for Education em parceiria com o Colégio Estrela da 
Manhã
01- Lapiseira / e ou lápis preto nº 02 01 caixa de grafite
01- Lápis 6B
01- Apontador com depósito 
01- Caneta esferográfica azul 
01- Caneta esferográfica preta 
01- Caixa de lápis de cor
01- Compasso
01- Transferidor em acrílico de 180º
01 - Esquadro Médio de 45º
01- Caderno universitário de uma matéria para cada disciplina (Sugestão: 08 cadernos) 
01 - Caderno de desenho com margem
01 - Caixa de tinta guache
02 - Pincéis nº 02 e 10
01- Borracha macia
01- Caneta marca texto 
01- Corretivo
01- Régua de 30 cm 
01- Cola
01- Tesoura sem ponta
01- Pasta zipada tamanho médio (para guardar os materiais de matemática) 
01- Avental de Laboratório do uniforme branco com mangas longas para laboratório

Papelaria
1000- Folhas de papel sulfite branca A4 (de preferência da marca Chamex) 
10- Sacos plásticos tamanho ofício com 4 furos (grosso) 
10- Envelopes tamanho A4 branco
01- Fita crepe

IMPORTANTE:
O material didático do SAS – Plataforma de Ensino - será vendido no Colégio.
Pedimos que identifiquem o material escolar colocando nome e ano escolar do aluno em todos os objetos.
O discente deve ter zelo com material escolar comprado.
Caso falte algum material individual durante o ano, o mesmo deverá ser providenciado.
Durante o ano solicitaremos os materiais referentes às aulas de Arte, Música e/ou de outra disciplina.
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o decorrer do ano letivo.
Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado e dentro do prazo de validade poderá ser 
reaproveitado.
Orientamos a não comprar fichários.
Os materiais de papelaria, se adquiridos, deverão ser entregues na coordenação.
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