
 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

  
a) As aulas em 2019 para o EFII terão início no dia 29 de janeiro (terça-feira). 

b) Os livros didáticos estão disponíveis no site Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/) com 20% de desconto e 

parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. 

c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote receberá o pedido nas datas estipuladas, separado por aluno. 

d) Os livros deverão ser retirados pelos pais e/ou responsáveis na loja Espaço Piracicabano. 

 

Lote Último dia para comprar Data prevista de entrega – Loja Espaço Piracicabano 

1º lote 14 de janeiro 2019 21 de janeiro 2019 

2º lote 25 de janeiro 2019 01 de fevereiro 2019 
 

e) MATERIAL TELÁRIS: se adquirido pela distribuidora LIVRO FÁCIL, garante o acesso ao livro digital sem custo 

adicional. 

f) Os livros didáticos serão utilizados em aula a partir do dia 04/02/2019. 
 

MATEMÁTICA E DESENHO GEOMÉTRICO 
MATERIAL DE BOLSA:  
- 1 transferidor 180º 
- 1 régua graduada com 30 cm 
- 1 compasso com grafite 
- 1 par de esquadros (escaleno/isósceles) 
- 1 caderno de 100 folhas 
- 1 caderno de cartografia – 50 folhas (com margem) 
- 50 folhas de papel almaço 
- lápis de cor 
- 1 bloco de papel quadriculado 10 mm 
 

CIÊNCIAS 
- 1 caderno de 50 folhas 
 
HISTÓRIA 
- 1 caderno de 50 folhas 
- 1 caneta marca texto 
 
ARTE  
- 1 lápis 2B e 1 lápis 6B 
- 1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
- 1 caneta preta de ponta porosa média para papel  
- 1 tesoura 
- 1 caneta esferográfica preta 
- 1 cola líquida  
- 1 régua de 30cm transparente 
- 1 estojo de canetas hidrográficas ponto grossa 
- 1 bloco de papel Canson A4 branco (140g/m ou +) 

MATERIAL COMPLEMENTAR DE ARTE: poderá ser 
solicitado posteriormente conforme os trabalhos forem 
realizados. Ex:  papeis, tintas, pincéis etc. 
 
RWS 
- 1 caderno 50 folhas 
 
PORTUGUÊS 
 - 1 caderno de 100 folhas 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA    
- Uniforme do Colégio e tênis  
 

GEOGRAFIA 
- 1 caderno de 50 folhas 
 
ENSINO RELIGIOSO 
- 1 caderno de 50 folhas pequeno  
- 1 pasta com elástico 
 
ESPANHOL 
- 1 caderno de 50 folhas 
- 1 pasta com elástico 
 
ENVIRONMENT 
- 1 caderno de 50 folhas 
 

INGLÊS  
Alunos novos serão avaliados na primeira semana de 
aula para classificação do nível da disciplina. 

 
 
 
 
 

 Os materiais do estojo devem ser repostos sempre que necessário; 

 Trazer uma pasta plástica com elástico (para ficar na mochila); 

 No decorrer do ano letivo poderá haver eventuais despesas com material pedagógico (inclusive livros); 

 Todo material deve ser devidamente identificado; 

 Recomendamos o uso de 01 caderno para cada disciplina. “NÃO UTILIZAR FICHÁRIO” 
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