LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO
- 3 Cadernos pautados de 96 folhas (Recomendável em
tamanho universitário);

- 1 garrafinha para água com nome;
- 1 avental;

- 1 caderno de pauta dupla (Recomendável em tamanho
universitário/grande);

- Livro de história em quadrinhos;
- Minidicionário de Língua Portuguesa;
- 1 jogo de madeira (Sugestão: jogo da memória, dominó,
alfabeto, quebra cabeça, resta 1).

- 1 caderno pautado pequeno de 96 folhas (para agenda);
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta e régua (30 cm);

Observação 1: Os jogos serão devolvidos ao final do ano.

- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor/Canetinha (mínimo de 12 cores);
MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá
ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 folha de celofane incolor;
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: VERMELHA,
- 4 envelopes na cor branca;
BRANCA E PRETA.
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
- 2 folhas de E.V.A. AZUL com glitter;
Compactor);
- Massinha de modelar de 160g na cor AZUL;
- 1 pasta de plástico ofício com elástico;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- 1 pincel chato - número 14;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor AZUL;
- 1 pincel redondo - número 12;
- 1 kg de argila.
- 1 pacote de folhas Color Set;
Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO
- 3 Cadernos pautados de 96 folhas (Recomendável em
tamanho universitário);

- 1 garrafinha para água com nome;
- 1 avental;

- 1 caderno de pauta dupla (Recomendável em tamanho
universitário/grande);

- Livro de história em quadrinhos;
- Minidicionário de Língua Portuguesa;
- 1 jogo de madeira (Sugestão: jogo da memória, dominó,
alfabeto, quebra cabeça, resta 1);

- 1 caderno pautado pequeno de 96 folhas (para agenda);
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola bastão, tesoura sem ponta e régua (30 cm);

Observação 1: Os jogos serão devolvidos ao final do ano.

- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor/Canetinha (mínimo de 12 cores);
MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material
deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: MARROM,
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
LARANJA E AZUL CLARA;
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);

- 2 folhas de E.V.A. VERDE com glitter;

- 1 pasta grande de plástico com elástico;

- Massinha de modelar de 160g na cor VERDE;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor VERDE;

- 1 pincel chato - número 14;
- 1 pincel redondo - número 12;
- 1 pacote de folhas Color Set;

- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- 1 kg de argila;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.

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

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO
- 3 Cadernos pautados de 96 folhas (Recomendável em
tamanho universitário);
- 1 caderno de pauta dupla (Recomendável em tamanho
universitário/grande);
- 1 caderno pautado pequeno de 96 folhas (para agenda);
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta e régua (30 cm).

- 1 caixa de Hidrocor/Canetinha (mínimo de 12 cores);
- 1 garrafinha para água com nome;
- 1 avental;
- Livro de história em quadrinhos;
- Minidicionário de Língua Portuguesa;
- 1 jogo de tabuleiro (Sugestão: dominó, dama, xadrez, ludo
etc);
Observação 1: Os jogos serão devolvidos ao final do ano.

- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material
deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor:
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);

VERDE CLARO, CINZA E ROSA.
- 2 folhas de E.V.A. AMARELAS com glitter;

- 1 pasta grande de plástico com elástico;

- Massinha de modelar de 160g na cor AMARELA;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor AMARELO;
- 1 kg de argila;

- 5 folhas de papel milimetrado;
- 1 pacote de folhas Color Set;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO
- 3 Cadernos pautados de 96 folhas (Recomendável em
tamanho universitário);
- 1 caderno de pauta dupla (Recomendável em tamanho
universitário/grande);
- 1 caderno pautado pequeno de 96 folhas (para agenda);
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, caneta esferográfica (azul e preta), tesoura sem ponta
e régua (30 cm);

- 1 caixa de Hidrocor/Canetinha (mínimo de 12 cores);
- 1 garrafinha para água com nome;
- 1 avental;
- Livro de história em quadrinhos;
- Minidicionário de Língua Portuguesa;
- 1 jogo de tabuleiro (Sugestão: dominó, dama, xadrez, ludo
etc);
Observação 1: Os jogos serão devolvidos ao final do ano.

- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material
deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);
- 1 pacote de folhas Color Set;
- 1 pasta grande de plástico com elástico;

- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: AZUL ESCURO,
VERMELHO E AMARELO;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor VERMELHA;
- 2 folhas de E.V.A. PRETO com glitter.

- 5 folhas de papel milimetrado;
Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO
- Caderno ou fichário para 7 disciplinas;
- 1 caderno pequeno de 48 folhas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola bastão,
tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta esferográfica
preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado;

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material
deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);
- 1 metro de TNT BRANCO;
- 2 pincéis chatos - nº 0 e 16;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta para artesanato BRANCA, PRETA, BEGE E AZUL
CLARO - um de cada cor;
- 2 folhas de Papel Kraft ou pardo;
- 5 folhas de papel 40kg branca;
- 2 Papel Color Set 45x66 PRETO (cartolina dupla face);
- 2 Papel Color Set 45x66 BRANCO (cartolina dupla face);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: PRETA, BEGE E
AZUL CLARO;

- 2 folhas de E.V.A. BRANCA OU PRATA com glitter;
- 2 rolos de Papel Crepom BRANCO;
- Papel de Seda de BRANCO;
- 10 bastões de cola quente finos;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Corante líquido à base de água na cor BRANCA;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor BRANCA ou
PRATA;
- Bloco para Desenho A3 140 gr com 20 folhas creme sem
margem;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 7 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material
deverá ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);
- 1 metro de TNT BRANCO;
- 2 pincéis chatos - nº 0 e 22;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta para artesanato AMARELO, AZUL ESCURO, ROSA E
LARANJA - um de cada cor;
- 2 folhas de Papel Kraft ou pardo;
- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- 2 Papel Color Set 45x66 AMARELO (cartolina dupla face);
- 2 Papel Color Set 45x66 BRANCA (cartolina dupla face);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: BRANCO, BEGE E
VERMELHO;

- 2 folhas de E.V.A. AMARELO OU DOURADO com glitter;
- 2 rolos de Papel Crepom AMARELO;
- Papel de Seda de AMARELO;
- 4 Fitas adesivas nas cores (sendo uma de cada cor):
VERMELHA, AZUL, VERDE E AMARELO;
- 10 bastões de cola quente finos;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Corante líquido à base de água na cor AMARELO;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor AMARELO ou
DOURADO;
- Bloco para Desenho A3 140 gr com 20 folhas creme sem
margem;
- 1 pacote de palito de picolé com 50 unidade.

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 9 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola bastão,
tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta esferográfica
preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá
ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);
- 1 metro de TNT VERMELHO;
- 2 pincéis chatos - nº 0 e 12;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta para artesanato AMARELO, AZUL ESCURO, ROSA E
LARANJA - um de cada cor;
- 2 folhas de Papel Kraft ou pardo;
- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- 2 Papel Color Set 45x66 VERMELHO (cartolina dupla face);
- 2 Papel Color Set 45x66 BRANCA (cartolina dupla face);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: AMARELO, AZUL
ESCURO E MARROM;

- 2 folhas de E.V.A. VERMELHAS com glitter;
- 2 rolos de Papel Crepom VERMELHO;
- Papel de Seda de VERMELHO;
- 4 Fitas adesivas nas cores (sendo uma de cada cor):
VERMELHA, AZUL, VERDE E AMARELO;
- 10 bastões de cola quente pequeno;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Corante líquido à base de água na cor VERMELHO;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor VERMELHO;
- Bloco para Desenho A3 140 gr com 20 folhas creme sem
margem.

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 10 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá
ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 500 ml de cola branca (Sugestão de marca: Cascorex ou
Compactor);
- 1 metro de TNT PRETO;
- 2 pincéis chatos - nº 0 e 24;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta para artesanato VERDE CLARO, MARROM,
AMARELO E VERMELHO - um de cada cor;
- 2 folhas de Papel Kraft ou pardo;
- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- 2 Papel Color Set 45x66 PRETO (cartolina dupla face);
- 2 Papel Color Set 45x66 BRANCA (cartolina dupla face);
- 6 folhas de E.V.A., sendo 2 de cada cor: VERDE CLARO,
LARANJA E ROSA;

- 2 folhas de E.V.A. BRANCO OU PRATA com glitter;
- 2 rolos de Papel Crepom BRANCO;
- Papel de Seda de BRANCO;
- 4 Fitas adesivas nas cores (sendo uma de cada cor):
VERMELHA, AZUL, VERDE E AMARELO;
- 10 bastões de cola quente pequeno;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Corante líquido à base de água na cor BRANCO;
- 1 Tubo de cola colorida com Glitter na cor BRANCO;
- Bloco para Desenho A3 140 gr com 20 folhas creme sem
margem.

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá
ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);

- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 1 m de TNT PRETO;
- 2 pincéis chatos - nº 2 e 18;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta a óleo para tela AMARELO, AZUL, VERDE,
VERMELHO, PRETO E BRANCO - um de cada cor;

- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- Bloco de papel milimetrado de 50fls;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Papel Canson A4 colorido;
- Bloco para Desenho A4 com 20 folhas sem margem;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.
É recomendado que todo material seja identificado com o nome do estudante!

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola bastão,
tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta esferográfica
preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá ser
entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);
- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 1 m de TNT PRETO;
- 2 pincéis chatos - nº 2 e 18;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta a óleo para tela AMARELO, AZUL, VERDE,
VERMELHO, PRETO E BRANCO - um de cada cor;

- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- Bloco de papel milimetrado de 50fls;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Papel Canson A4 colorido;
- Bloco para Desenho A4 com 20 folhas sem margem;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.

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

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - 2022

MATERIAL DE USO DIÁRIO

- Caderno ou fichário para 18 disciplinas;
- Bloco de folhas pautado;
- 1 caderno de desenho de 96 folhas;
- Estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, cola
bastão, tesoura sem ponta, régua e marca texto, caneta
esferográfica preta e/ou azul;
- 1 caixa de Lápis de cor (mínimo de 12 cores);
- 1 caixa de Hidrocor (mínimo de 12 cores);

- 1 agenda de escolha do estudante para uso exclusivo no
Colégio;
- 1 avental;
- Régua de 30 cm;
- Jogo de esquadro;
- Transferidor;
- Compasso;
- 1 calculadora;
- Bloco de papel milimetrado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DAS DEMAIS DISCIPLINAS (Este material deverá
ser entregue na secretaria o Colégio até dia 04 de fevereiro);

- 1 resma de papel A4 na cor branca (Pacote de 500 folhas);
- 1 metro de TNT PRETO;
- 2 pincéis chatos - nº 2 e 18;
- 1 pacote de folhas Color Set;
- Tinta a óleo para tela AMARELO, AZUL, VERDE,
VERMELHO, PRETO E BRANCO - um de cada cor;

- 5 folhas de papel 40 kg branca;
- Bloco de papel milimetrado de 50fls;
- Tela para pintura, no tamanho 20x30;
- Papel Canson A4 colorido;
- Bloco para Desenho A4 com 20 folhas sem margem;

Observação 2: Ao longo do ano letivo, serão 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 30/12/2021 para recebimento no Colégio até o dia 04/02/2022. Comprando após o dia 31/12/2021 o responsável pagará
taxa de frete e a entrega é de acordo com os prazos definidos no ato da compra.
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.
Para garantirmos a disponibilidade dos uniformes para o início das aulas, solicitamos que a compra seja realizada conforme um
dos prazos abaixo:
Compras até 03/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 20/01/2022, na secretaria do Colégio.
Compras até 10/01 - A retirada dos uniformes poderá ser feita a partir do dia 07/02/2022, na secretaria do Colégio.
Para compras realizadas a partir de 10/01, será cobrada uma taxa de frete e os uniformes serão entregues conforme o prazo que
constar no site.
a) Peças de uso obrigatório:
● Blusa 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 - A lista será divulgada em breve, através de e-mail e site do Colégio.

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

