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MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome do (a) estudante e constar na mochila, a par-

tir do 1º dia de aula, conforme horário de aula que estará disponível no site. 

 Caneta azul e preta;              
 Lápis HB (apontador) ou lapiseira; 
 Borracha;             

 Régua 30 cm; 
 Tesoura sem ponta; 

 Corretivo de fita (não é permitido o corretivo líquido); 
 Tubo de Cola; 
 Compasso; 
 Lápis 2B para uso nas aulas de Arte; 
 Borracha branca macia para uso nas aula 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; 
 Jaleco branco para as aulas no laboratório; 
 07 cadernos grandes (01 Matemática, 01 Geografia, 01 História, 01 Ciências,  01 

Língua Portuguesa,  01 Redação e  01 caderno  para  dividir entre Ensino Religioso 
e Inglês) . 

 
 
 
O material deve ser identificado com o nome do(a) aluno(a) e entregue pelo (a) estudante  
à professora na aula de Arte. 
 

 3 Revistas usadas para recortes; 

 1 Jornal velho para suporte; 

 1 Pacote de papel color set A4 colorido; 

 1 Pacote de papel A4 - 180 gr - 60kg branco; 

 1 Pasta catálogo com plástico A4 para aulas de Arte. 

  
Observação: Durante o ano letivo outros materiais serão solicitados aos alunos conforme a de-
manda dos projetos das etapas. 
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MATERIAL DIDÁTICO 

 
 
 

UNIFORME PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

          Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas. 

          Bermuda de helanca, na cor azul marinho,  como opção para 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. 

Coleção Callis – Sistema Poliedro de Ensino   

Valor R$ 1.290,00 

As vendas (condições de pagamentos) serão realizadas na secretaria 

do Colégio Arnaldo Anchieta a partir 07/12/2017. 
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O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 

 

Pluriforme - Av. Amazonas, 2267 - Loja 1-A - Santo Agostinho, . 

Pluriforme virtual - www.pluriformeloja.com.br 

Papelaria Panorama - Av. Afonso Pena, 2701 — 3225-7199. 

Papelaria Bikas - Rua Lavras, 188 — 3289-1000 / 3289-1006. 

Livraria Leitura - Shopping Boulevard. 

 


