
                                             Material de uso Individual 
01 Apontador de Lápis com Depósito Faber Castell / Bic
01 Bloco de Canson A3
01 Borracha sem Cheiro
01 Caixa de lápis de cor 12 cores 
01 Caixa de luvas descartáveis para as aulas de laboratório 
01 Caneta Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Preto
01 Caneta Esferográfica Verde
01 Compasso
01 Esquadro de 45º
01 Esquadro de 60º
01 Estojo
01 Jogo de Caneta Hidrocor, ponta fina , 12 cores (Marca Pilot / Compactor / Maped / Bic)
01 Lápis Preto nº 02 Faber Castell / Bic
01 Régua de plástico 30cm
01 Tesoura Sem Ponta da Mundial / Tramontina / Mapped 17 cm 
01 Transferidor de plástico 180º
01 Tubo de Cola em Bastão (tipo Pritt) 40g
01 Caderno Universitário de 96 folhas Capa Dura
12 Máscaras de TNT com Elástico para as aulas de laboratório

Para as aulas de Laboratório: 01 Jaleco manga longa branco 

Opções de Compra:

1 - Opção de Compra pela empresa Cabrera:

Valor da Lista: R$228,90 (valor sem o jaleco)
Benefício: o aluno ganha a carteirinha de estudante

Caso precise do Jaleco manga longa branco (bordado com o nome do aluno e o logo do colégio), acrescente o 
valor de: R$70,00

Forma de pagamento: cartão de débito ou no cartão de crédito até em 8 vezes sem juros.
Data de pedido: o pedido deverá ser feito na secretaria do colégio até o dia 16/01/2021

2 - Opção de compra pelo responsável do aluno: 

O aluno deverá estar com todo o material escolar para o início das aulas.

Lista de Material Escolar 2021 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio 



Dúvidas frequentes na opção de compra pelo responsável do aluno:

 O aluno ganha a carteirinha de estudante? Não
 O responsável tem a opção de compra da carteirinha de estudante no colégio? Sim. Poderá adquirir na secretaria 

do colégio no valor de R$50,00
 Qual forma de pagamento da carteirinha de estudante? cartão de débito ou crédito à vista
 O jaleco poderá ser de outra cor? Não
 O jaleco poderá ser de manga curta? Não
 O jaleco poderá ter o logo de outro colégio, empresa ou marca? Não
 O aluno poderá assistir e/ou participar das aulas de laboratórios sem o Jaleco? Não
 Posso encomendar somente o Jaleco no colégio? Sim. Poderá encomendar na secretaria do colégio no valor de R

$70,00 cada.


