
            COLÉGIO PAULISTA 
 
 

Para melhor organização, todos os materiais deverão ser entregues na secretaria do 
colégio no período de 14/01/19 à 24/01/19. Contamos com sua gentileza e 
pontualidade, pois todos os materiais serão conferidos item por item. 
 
Não receberemos materiais no dia de nossa Reunião de Pais/Responsáveis que 
será realizada em 02/01/19 e no 1º. Dia de Aula. 
 
LISTA DE MATERIAL – ENSINO MÉDIO 

 
• 500 fls de sulfite A4 - gramatura de 75g a 90g (Atividades Diversas) Não será aceita 

gramatura diferente da especificada 
• 01 caderno universitário de capa dura (10 matérias) 
• 01 caderno universitário de 100 folhas (redação) 
• 01 caderno de caligrafia 
• Caneta marca texto (uso diário) 
• Lápis nº 02  ou lapiseira (uso diário) 
• Caneta azul, preta e verde (ponta não porosa) 
• 02 corretivos “fita ou liquido” (uso diário) 
• 04 borrachas macias (uso diário)  
• 01 apontador com depósito 
• 01 régua transparente de 30 cm 
• Dicionário de Língua Portuguesa 
 
MATERIAIS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
• Caneta hidrocolor – 12 cores 
• Lápis de cor – 24 cores 
• 01 Bloco de Papel Canson A4 
• 01 Papel 180 g 210x297  branco (Opaline, Vergê, Linho ou Casca de Ovo) 
• 01 pincel de cabo vermelho no. 08 
• 01 pincel de cabo vermelho no. 14 
• 01 tesoura de ponta arredondada (boa qualidade) 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pasta com elástico 
• 20 folhas de sulfite (uso pessoal) 

 
OBSERVAÇÕES 
 
• A lista de materiais foi elaborada com o objetivo de duração ao longo do ano, porém, 

se houver necessidade “alguns” materiais deverão ser repostos. É muito importante a 
mãe estar atenta às necessidades de seu filho (a) na escola. 

• O material deverá ser etiquetado e nomeado. 
• Encapar todos os cadernos e livros com plástico incolor. 
• O material deve ser trazido dentro do prazo estipulado pela escola. 
• Os materiais usados no ano anterior que estiverem em bom uso poderão ser 

reutilizados. 
• O aluno deve estar rigorosamente uniformizado todos os dias. 

 


