
 

Lista de material - 2019 

 

 

Senhores pais, 

Conforme solicitado pelos senhores, segue com antecedência a lista de material 2019. 

Lembramos que a lista dos livros didáticos, paradidáticos, apostilas e materiais específicos 

será enviada até o final de novembro. 

 

 10 cadernos universitários espirais – 100 folhas (Matemática, Geografia, Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa, Ciências, História, História Judaica, Língua Hebraica, Tanach, Bar/Bat). 

 1 transferidor de meia volta com duas escalas 
 1 compasso com grafite (preferência aqueles que apresentam parafuso para regulagem) 
 1 régua de 30 cm 
 1 tesoura sem ponta 
 Avental branco para o laboratório de Ciências (com nome no bolso) 
 Estojo completo (lápis ou lapiseira, caneta azul, vermelha, verde, preta, corretivo, borracha e 

apontador) 
 Caneta marca texto 
 Cola bastão 
 Lápis de cor (caixa com 24 cores) 
 2 pastas classificatórias com 50 plásticos (Língua Portuguesa, Avaliações e Textos variados) 
 1 kipá (com nome) 
 1 pen drive 

 
OBSERVAÇÕES:  
 

1. Os materiais acima devem sempre estar na mala do(a) aluno(a), sendo repostos quando 
necessário. Encapar todo o material com papel contact transparente e etiquetá-lo com os 
dados do(a) aluno(a). 
 

2. Não recomendamos o uso de fichário no 7º ano, pois consideramos prejudicial frente à 
dinâmica de trabalho que adotamos. 

 
 

 
 
 
 
  

A agenda fornecida pelo Colégio é OBRIGATÓRIA e deve ser 
utilizada diariamente. 

 

7º ano - Fundamental 

 



 

 

UNIFORME 

Em 2019 teremos o modelo do novo uniforme já à venda, porém o uniforme antigo poderá ser utilizado. 

 Lucia Uniformes - tel: 3872-3821 e 3875-1075. R. Minerva, 357 (site: www.luciauniformes.com.br) 

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas. Sábados das 9 às 13 horas. 

 Sadaka Uniformes - tel: 4327-6257 - R. Barra do Tibagi, 614. (Email: fealegu@hotmail.com) 

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8 às 18 horas. Sábados das 9 às 14 horas. 

 Tipinifini - tel: 99442-2394. Rua Iolanda, 57 – Mooca (site: www.tipinifini.com.br).  

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 17 horas. 

 

 TRANSPORTE ESCOLAR 

Para maiores informações indicamos a empresa Leva e Traz – 94000-0006 / 3462-9399 (Roberto e Cecília) 
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