
 

 

 

 

Lista de Materiais 2022 / 7º ano EF 

 04 Cadernos ou fichário – Um para cada área do conhecimento 

 Lápis ou lapiseira, caneta esferográfica, borracha, apontador, régua, caixa de lápis de cor.  

 01 lápis 6B e HB  

 01 transferidor 

 01 compasso 

 01 pincel chato nº 10 

 Tinta Guache (6 cores) 

 01 bloco com folhas timbradas do Colégio (adquirido na secretaria)  

 Materiais diversos: no decorrer do ano, conforme necessidade, os professores solicitam materiais 

como folhas de ofício, papel vegetal, cartolinas... 

 

Livros de Literatura 

No 1º Trimestre - será adquirido na própria escola no decorrer do mês de março. 

Os livros para o 2º e 3º trimestre serão escolhidos no decorrer do ano, sendo um deles do próprio acervo 
da Biblioteca do Colégio. 
 

 
Material Anglo 

Informações Importantes: 
 Uniformes: O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares. Sua modelagem segue 

um padrão, sendo confeccionado oficialmente pelas seguintes autorizadas: SM Uniformes: 98154-7955  
c/ Neila ,  Malhas Demétrio: Fone 3597-6389 e 3038-6389. O Brechó de Uniformes estará disponível 
a partir do dia 24/01/2022 na Biblioteca do Colégio.Todas as peças devem ser identificadas. 

 Lanche e almoço: Opção de almoço e lanche na Cantina Bobsin, informações pelo contato: Carlos: 51 
9 9162-3319 ou através da secretaria. 

 Lista de materiais: Disponível no site e na secretaria do Colégio a partir do dia 09/12/2021. 

 Oficinas esportivas, culturais e demais atividades eletivas : As opções  e horários serão divulgados 

no inicio do ano letivo. 

 Início do ano letivo:Dia 21 de fevereiro de 2022 

 

Horário: 
6º Ano EF ao 9º ano EF:  Segunda a quarta-feira das 7h10 às 12h30  

                                           Quinta e sexta-feira das 7h10 às 11h40.     
   

                         
Contatos: Fone: (51) 3038-1828 ou (51) 3597-1237       E-mail: secretaria@sinodaltiradentes.com.br 

sinodaltiradentes.com.br        @sinodaltiradentes      facebook.com/cstiradentes/ 

 

A venda de livros da Solução Educacional Anglo 2022 são realizadas  exclusivamente no Colégio nas 
seguintes datas e opções de pagamento: 

 13 a 17 de dezembro: até 10 parcelas no cartão de crédito, até 7 parcelas  no boleto da 
mensalidade do Colégio (sob análise do setor financeiro) ou pagamento a vista com desconto. 

 10 a 14 de janeiro: até 9 parcelas  no cartão de crédito, até 6 parcelas  no boleto da mensalidade 
do Colégio (sob análise do setor financeiro) ou pagamento a vista com desconto. 

Valores diretamente na secretaria ou através do telefone: 3038-1828. 
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