Colégio Integrado de Guarulhos
Lista de Material 2019
Ens. Fundamental - Anos Finais 6º ano
Material
01 agenda escolar do Colégio (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula)
01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa
01 estojo de tecido com zíper e divisórias grandes – Contendo:
02 lápis pretos n.º 02
01 caixa de lápis de cor com 24 cores ( sugestão: Faber Castell )
01 borracha macia
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt ou Tenaz)
03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta
01 caneta marca-texto amarela
01 pasta plástica A4 (fina) amarela com elástico para as atividades diárias
10 folhas de papel quadriculado
01 compasso bem resistente com grafites
01 jogo de esquadros
01 transferidor
01 régua acrílica de 30 cm
01 calculadora simples
20 envelopes ofício branco
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 branca (Sugestão: CHAMEX)
02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) - sugestão
Educação Física: Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para as
aulas práticas, ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno
com sandálias, botas, sapatos, etc.
Artes: O material será solicitado durante o ano letivo.
IMPORTANTE
* A agenda escolar 2019 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme pagamento
efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A
PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
*Todos os livros e materiais de uso individual deverão ter o nome do aluno, ano/série, de forma visível e
permanente.
UNIFORME
LAHURY’S CONFECÇÕES LTDA
Av. Avelino Alves Machado nº 561 – Paraventi – Guarulhos
Fone: 2408-9916 / 2463-3237 de Seg. a Sex. das 9h às 18h / Sáb. das 9h

Colégio Integrado de Guarulhos
Lista de Material 2019
Ens. Fundamental - Anos Finais 7º ano
Material
01 agenda escolar do Colégio (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula)
01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa Houaiss – Ed. Moderna
01 estojo de tecido com zíper e divisórias grandes – Contendo:
02 lápis pretos n.º 02
01 caixa de lápis de cor com 24 cores ( sugestão: Faber Castell )
01 borracha macia
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt ou Tenaz)
03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta
01 caneta marca-texto amarela
01 pasta plástica A4 (fina) amarela com elástico para as atividades diárias
10 folhas de papel quadriculado
01 compasso bem resistente com grafites
01 jogo de esquadros
01 transferidor
01 régua acrílica de 30 cm
01 calculadora simples
20 envelopes ofício branco
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 branca (Sugestão: CHAMEX)
02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) sugestão
Educação Física: Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para as
aulas práticas, ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno
com sandálias, botas, sapatos, etc.
Artes: O material será solicitado durante o ano letivo.
IMPORTANTE
* A agenda escolar 2019 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme pagamento
efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A
PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
*Todos os livros e materiais de uso individual deverão ter o nome do aluno, ano/série, de forma visível e
permanente.
UNIFORME
LAHURY’S CONFECÇÕES LTDA
Av. Avelino Alves Machado nº 561 – Paraventi – Guarulhos
Fone: 2408-9916 / 2463-3237 de Seg. a Sex. das 9h às 18h / Sáb. das 9h

Colégio Integrado de Guarulhos
Lista de Material 2019
Ens. Fundamental - Anos Finais 8º ano
Material
01 agenda escolar do Colégio (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula)
01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa Houaiss – Ed. Moderna
01 estojo de tecido com zíper e divisórias grandes – Contendo:
02 lápis pretos n.º 02
01 caixa de lápis de cor com 24 cores ( sugestão: Faber Castell )
01 borracha macia
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt ou Tenaz)
03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta
01 caneta marca-texto amarela
01 pasta plástica A4 (fina) amarela com elástico para as atividades diárias
10 folhas de papel quadriculado
01 compasso bem resistente com grafites
01 jogo de esquadros
01 transferidor
01 régua acrílica de 30 cm
01 calculadora simples
20 envelopes ofício branco
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 branca (Sugestão: CHAMEX)
02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) sugestão
Educação Física: Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para as
aulas práticas, ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno
com sandálias, botas, sapatos, etc.
Artes: O material será solicitado durante o ano letivo.
IMPORTANTE
* A agenda escolar 2019 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme pagamento
efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A
PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
*Todos os livros e materiais de uso individual deverão ter o nome do aluno, ano/série, de forma visível e
permanente.

UNIFORME
LAHURY’S CONFECÇÕES LTDA
Av. Avelino Alves Machado nº 561 – Paraventi – Guarulhos
Fone: 2408-9916 / 2463-3237 de Seg. a Sex. das 9h às 18h / Sáb. das 9h

Colégio Integrado de Guarulhos
Lista de Material 2019
Ens. Fundamental - Anos Finais 9º ano
Material
01 agenda escolar do Colégio (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula)
01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa Houaiss – Ed. Moderna
01 estojo de tecido com zíper e divisórias grandes – Contendo:
02 lápis pretos n.º 02
01 caixa de lápis de cor com 24 cores ( sugestão: Faber Castell )
01 borracha macia
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt ou Tenaz)
03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta
01 caneta marca-texto amarela
01 pasta plástica A4 (fina) amarela com elástico para as atividades diárias
10 folhas de papel quadriculado
01 compasso bem resistente com grafites
01 jogo de esquadros
01 transferidor
01 régua acrílica de 30 cm
01 calculadora simples
20 envelopes ofício branco
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 branca (Sugestão: CHAMEX)
02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) sugestão
Educação Física: Uniforme completo e tênis com solado de borracha, sendo este sem salto, para as
aulas práticas, ajudando assim na prevenção de acidentes. Não será permitida a participação do aluno
com sandálias, botas, sapatos, etc.
Artes: O material será solicitado durante o ano letivo.
IMPORTANTE
* A agenda escolar 2019 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme pagamento
efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber a agenda preencha A
PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, sempre que
necessário;
*Todos os livros e materiais de uso individual deverão ter o nome do aluno, ano/série, de forma visível e
permanente.
UNIFORME
LAHURY’S CONFECÇÕES LTDA
Av. Avelino Alves Machado nº 561 – Paraventi – Guarulhos
Fone: 2408-9916 / 2463-3237 de Seg. a Sex. das 9h às 18h / Sáb. das 9h

