
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2023

1ª ANO  DO ENSINO MÉDIO - 2023

MATERIAL DE USO DIÁRIO
Este material deverá ficar com o estudante e será utilizado conforme demanda das aulas.

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola-
Jogo de esquadro; bastão, tesoura sem ponta, régua e marca
texto, caneta esferográfica preta e/ou azul;
- Transferidor;

- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Régua de 30 cm;

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS
(Este material deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 03 de março)

- 1 kg de argila.
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500
folhas);
- 2 pacotes de folhas coloridas Color Set;

- 2 potes grandes de Tinta guache, sendo 1 AZUL e 1
VERDE;
- 2 Telas para pintura, no tamanho 20x30 (para
uso nas aulas de Arte e Linguagens);
- Corante líquido à base de água na cor
VERMELHA;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, poderão ser pedidos através de circulares, outros materiais, para a realização de
trabalhos coletivos e projetos.

MATERIAL DIDÁTICO:
O material didático do Sistema de Ensino ANGLO deverá ser adquirido através do site www.colegiomosaico.com ou na
secretaria do Colégio até o dia 15/01/2023 para recebimento no Colégio até o dia 06/02/2023.

UNIFORME ESCOLAR:
A compra deverá ser realizada diretamente no site: https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico

O mostruário com todos os tamanhos e modelos disponíveis, encontra-se à disposição para medição, na secretaria do colégio.
Os valores dos uniformes disponíveis também estão no site.

a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa do colégio
● Short ou bermuda do Colégio
● Uniforme de Educação Física: Camiseta do colégio, bermuda ou legging cinza do colégio ou de outra cor

b) Peças de uso opcional:
● Casaco do Colégio

LIVROS PARADIDÁTICOS - Não haverá lista de livros paradidáticos. A habilidade e o interesse pela leitura serão
desenvolvidos e estimulados a partir do uso dos diversos livros existentes no Colégio, usando metodologias diversificadas que
estimulam o prazer pela leitura.

É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

http://www.colegiomosaico.com
https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico


LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2023

2ª ANO  DO ENSINO MÉDIO - 2023

MATERIAL DE USO DIÁRIO
Este material deverá ficar com o estudante e será utilizado conforme demanda das aulas.

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha,
apontador, cola- Jogo de esquadro; bastão, tesoura
sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;

- Transferidor;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Régua de 30 cm;

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS
(Este material deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 03 de março)

- 1 kg de argila.
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 2 pacotes de folhas coloridas Color Set;

- 2 potes grandes de Tinta guache, sendo 1
VERMELHA e 1 AMARELA;
- 2 Telas para pintura, no tamanho 20x30 (para
uso nas aulas de Arte e Linguagens);
- Corante líquido à base de água na cor AMARELA;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, poderão ser pedidos através de circulares, outros materiais, para a realização de
trabalhos coletivos e projetos.

MATERIAL DIDÁTICO:
O material didático do Sistema de Ensino ANGLO deverá ser adquirido através do site www.colegiomosaico.com ou na
secretaria do Colégio até o dia 15/01/2023 para recebimento no Colégio até o dia 06/02/2023.

UNIFORME ESCOLAR:
A compra deverá ser realizada diretamente no site:
https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico

O mostruário com todos os tamanhos e modelos disponíveis, encontra-se à disposição para medição, na secretaria do colégio.
Os valores dos uniformes disponíveis também estão no site.

a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa do colégio
● Short ou bermuda do Colégio
● Uniforme de Educação Física: Camiseta do colégio, bermuda ou legging cinza do colégio ou de outra cor

b) Peças de uso opcional:
● Casaco do Colégio

LIVROS PARADIDÁTICOS - Não haverá lista de livros paradidáticos. A habilidade e o interesse pela leitura serão
desenvolvidos e estimulados a partir do uso dos diversos livros existentes no Colégio, usando metodologias diversificadas
que estimulam o prazer pela leitura.

É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

http://www.colegiomosaico.com
https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico


LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2023
3ª ANO DO ENSINO MÉDIO

MATERIAL DE USO DIÁRIO
Este material deverá ficar com o estudante e será utilizado conforme demanda das aulas.

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha,
apontador, cola- Jogo de esquadro; bastão, tesoura
sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;

- Transferidor;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Régua de 30 cm;

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS
(Este material deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 03 de março)

- 1 kg de argila.
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 2 pacotes de folhas coloridas Color Set;

- 2 potes grandes de Tinta guache, sendo 1 PRETO e 1
AMARELO;
- 2 Telas para pintura, no tamanho 20x30 (para uso nas
aulas de Arte e Linguagens);
- Corante líquido à base de água na cor AZUL;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, poderão ser pedidos através de circulares, outros materiais, para a realização de
trabalhos coletivos e projetos.

MATERIAL DIDÁTICO:
O material didático do Sistema de Ensino ANGLO deverá ser adquirido através do site www.colegiomosaico.com ou na
secretaria do Colégio até o dia 15/01/2023 para recebimento no Colégio até o dia 06/02/2023.

UNIFORME ESCOLAR:
A compra deverá ser realizada diretamente no site:
https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico

O mostruário com todos os tamanhos e modelos disponíveis, encontra-se à disposição para medição, na secretaria do colégio.
Os valores dos uniformes disponíveis também estão no site.

a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa do colégio
● Short ou bermuda do Colégio
● Uniforme de Educação Física: Camiseta do colégio, bermuda ou legging cinza do colégio ou de outra cor

b) Peças de uso opcional:
● Casaco do Colégio

LIVROS PARADIDÁTICOS - Não haverá lista de livros paradidáticos. A habilidade e o interesse pela leitura serão
desenvolvidos e estimulados a partir do uso dos diversos livros existentes no Colégio, usando metodologias diversificadas
que estimulam o prazer pela leitura.

É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

http://www.colegiomosaico.com
https://uniformespaissandu.com.br/categoria-produto/colegio-mosaico

