
 
 

MATERIAL ESCOLAR – 9º ANO – FUNDAMENTAL II  – 2018 
 

1. MATERIAL QUE FICA NO COLÉGIO – Na entrega dos materiais dia 07 de fevereiro.               
01 Folha de cartolina - verde 
01 Folhas de cartolina – branca 
01 Folha de papel duplex – qualquer cor 
01 Bloco de fichário grande - formato  203 x 280mm 
01 DVD – com o nome do aluno 

     

2. MATERIAL DE USO PESSOAL – Este material será requisitado ao longo do ano conforme uso. 
01 Caderno para Português, Matemática, Ciências, Geografia e História podendo ser pequeno 
(individual) ou grande (10 matérias) 
01 Caderno grande de 1 matéria para Inglês com 96 folhas  (pode continuar usando o do 8º ano)  
01 Caderno grande de 1 matéria para Ensino Religioso e Filosofia (pode continuar usando o do 8º ano)  

01 Caderno grande de 1 matéria para Redação (pode continuar usando o do 8º ano) 
01 Caderno grande de desenho para os trabalhos de  Artes  (pode continuar usando o do 8º ano)  
01 Pasta fina de elástico para guardar trabalhos e provas 
01 Bloco de fichário grande 203 x280 mm – para os trabalhos feitos em casa             
03 Lápis pretos (sempre apontados)                                  01 Tubo de cola branca 90g 
02 Canetas esferográficas azuis       01 Cola em bastão 
01 Jogo com 12 cores de caneta hidrográfica    01 Régua de 30 cm 
01 Apontador       01 Tesoura pequena sem ponta 
01 01 Borracha branca macia     01 Calculadora simples           
01 Lapiseira 0,5         
01 Caixa de Lápis de cor grande    

 

Obs.: É fundamental colocar o nome do aluno na parte da frente da capa dos cadernos e livros. O 
aluno deve ter dicionário em casa para pesquisa. 

      

3. LIVROS DE LITERATURA: Serão solicitados ao longo do ano conforme as datas para utilização.       
                                 

IMPORTANTE 
 O nome do aluno deve ser marcado em todo o uniforme e demais materiais. 
 Todo o material de uso pessoal deverá ser identificado com nome e turma do aluno. 
 Não é permitido o uso de fichário. 
 O uniforme deverá ser adquirido nas Lojas Autorizadas abaixo:  

(não está autorizada a reprodução do logo do CSC em nenhum material sem prévia e formal autorização por 
escrito, respeitando a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998). 

 

               Andra Confecções - Rua Esteves Júnior, 748 A - Fone: 3224-9179                               
    Perfeitinhos – Rua Felipe Schmidt, 515 – Shopping Pórtico, Loja 210 -  Fone: 3206-6025  
 
 

 
 
 
 
 

 

HORÁRIO DE AULA: Período Matutino: 07h30 às 12h    
                                          Período Vespertino: 13h15 às 17h45 

 
INÍCIO DAS AULAS: Dia 08/02/2018 
 

No dia 07 de fevereiro haverá plantão no Colégio, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h00 para receber o 
material. Solicitamos a gentileza de observar este dia para que no dia 08 de fevereiro iniciemos as aulas já 
com todo o material recolhido. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm

