
* o planner estudantil  2021 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 o planner  
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. 

 *Entregar o material no dia 01/02/2021 para a auxiliar de coordenação 

 

 

 

Colégio Integrado de Guarulhos 
 

 

   

 

 
 

 01 planner estudantil (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula) 

 01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa 

 02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) 

 2 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 calculadora simples 

 01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt) 

 03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta,1 vermelha 

 01 caneta marca-texto amarela 

 01 pasta plástica A4 (fina) com elástico para as atividades diárias 

 01 compasso bem resistente com grafites 

 01 jogo de esquadros 

 01 transferidor 

 01 régua acrílica de 30 cm 

 10 folhas de papel quadriculado 

 01 folha de papel pluma preta (placa)                                                    

 02 folhas EVA laranja 

 02 folhas EVA amarela 

 02 folhas de cartolina branca 

 20 envelopes ofício branco 

 01 bloco de fichário 

 300 folhas de sulfite verde 

 Revistas para recorte 

 500 folhas de sulfite A4 branca (aluno ingressante) 
 

Artes: 

 01 bloco colorido criativo Cards formato A3 110 g/m2 – 42 folhas (sugestão Novaprint) 

 01 bloco criativo A4 75 g/m2- 32 folhas (sugestão Novaprint) 

 01 bloco canson branco formato A3 120mg 

 01 caixa de tinta acrílica fosca com 6 potes de 15ml cada 

 01 pincel chato nº6 

 01 pincel chato nº 14 

 2 potes de tinta guache 250 ml 1 azul e 1 verde c/ bico dosador 

IMPORTANTE  

Ensino Fundamental  - ANOS FINAIS - 6º ano 



* o planner estudantil  2021 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 o planner  
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. 

 *Entregar o material no dia 01/02/2021 para a auxiliar de coordenação 

 

 

 

Colégio Integrado de Guarulhos 
 

 

 
 
 

 

 01 planner estudantil  (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula) 

 01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa 

 02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) 

 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 calculadora simples 

 01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt) 

 03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta e 1 vermelha 

 01 caneta marca-texto amarela 

 200 folhas de sulfite azul 

 01 pasta plástica A4 (fina) com elástico para as atividades diárias 

 01 compasso bem resistente com grafites 

 01 jogo de esquadros 

 01 transferidor                                                                                                

 01 régua acrílica de 30 cm 

 01 bloco de fichário 

 10 folhas de papel quadriculado (aluno ingressante)                           

 02 folhas EVA azul (aluno ingressante) 

 02 folhas EVA marrom (aluno ingressante) 

 02 folhas cartolina branca (aluno ingressante) 

 01 folha de papel pluma preta (placa) (aluno ingressante) 

 20 envelopes ofício branco (aluno ingressante) 

 500 folhas de sulfite A4 branca (aluno ingressante) 
 

     Artes: 
  01 caixa de tinta acrílica fosca com 6 potes de 15ml cada 
 01 pincel chato nº14 

 01 bloco colorido criativo Cards formato A3 110 g/m2 – 42 folhas (sugestão Novaprint) 
(aluno ingressante) 

 01 bloco criativo A4 75 g/m2- 32 folhas (sugestão Novaprint) (aluno ingressante) 
 01 bloco canson branco formato A4 120mg (aluno ingressante) 

 

IMPORTANTE 

Ensino Fundamental  - ANOS FINAIS - 7º ano 



 

 
 
 
 

 

Colégio Integrado de Guarulhos 

 01 planner estudantil (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula) 
 01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa 
 02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) 
 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 régua acrílica de 30 cm 
 01 calculadora simples 
 01 tubo grande de cola em bastão (Sugestão: Pritt) 
 03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta e 1 vermelha  
 01 caneta marca-texto amarela 
 01 pasta plástica A4 (fina) com elástico para as atividades diárias 
 01 folha de papel pluma preta (placa) 
 200 folhas de sulfite A4 verde 
 01 compasso bem resistente com grafites 
 01 jogo de esquadros 
 01 transferidor                                                                                              
 20 envelopes ofício branco (aluno ingressante) 
 01 bloco de fichário (aluno ingressante) 
 10 folhas de papel milimetrado (aluno ingressante) 
 02 folhas EVA vermelho (aluno ingressante) 
 02 folhas EVA preto (aluno ingressante) 
 02 folhas cartolina branca (aluno ingressante) 

  

Artes: 

 01 pincel chato nº20 
 01 caixa de tinta acrílica fosca com 6 potes de 15ml cada 
 Revista para recorte 

 01 bloco colorido criativo Cards formato A3 110 g/m2 – 42 folhas (sugestão Novaprint) 
(aluno ingressante) 

 01 bloco criativo A4 75 g/m2- 32 folhas (sugestão Novaprint) (aluno ingressante) 
 01 bloco canson branco formato A4 120mg (aluno ingressante) 
  

 

IMPORTANTE
  
*  O planner estudantil 2021 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 o planner  
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. 
 

*Entregar o material no dia 01/02/2021 para a auxiliar de coordenação 

Ensino Fundamental – ANOS FINAIS  - 8º ano 

 



 

Colégio Integrado de Guarulhos 

 
 
 

 
 01 planner estudantil  (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio no ato da Matrícula) 

 01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa 
 02 cadernos universitários para 10 Matérias, capa dura c/espiral (200 folhas com margem) 
 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) 
 03 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta e 1 vermelha 
 01 caneta marca-texto amarela 
 01 régua acrílica de 30 cm 
 01 calculadora simples 
 01 pasta plástica A4 (fina) com elástico para as atividades diárias 
 02 folhas EVA verde 
 02 folhas EVA lilás 
 01 folha de papel pluma preta (placa) 
 200 folhas de sulfite verde                                                                       
 01 compasso bem resistente com grafites 
 01 jogo de esquadros 
 01 transferidor 
 01 régua acrílica de 30 cm 
 01 calculadora simples 
 01 bloco de fichário 
 10 folhas de papel milimetrado (aluno ingressante) 
 02 folhas cartolina branca (aluno ingressante) 
 300 folhas de sulfite A4 branca (aluno ingressante) 
 20 envelopes ofício branco (aluno ingressante) 

 
 

Artes: 

 01 bloco colorido criativo Cards formato A3 110 g/m2 – 42 folhas (sugestão Novaprint) 
(aluno ingressante) 

 01 bloco criativo A4 75 g/m2- 32 folhas (sugestão Novaprint) (aluno ingressante) 
 01 bloco canson branco formato A4 120mg(aluno ingressante) 
 01 caixa de tinta acrílica fosca com 6 potes de 15ml cada 
 01 pincel redondo nº6 
 Revista para recorte 
 
 

IMPORTANTE  
* O planner estudantil  2021 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 o planner  
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. 

 

*Entregar o material no dia 01/02/2021 para a auxiliar de coordenação 
 

 

Ensino Fundamental – ANOS FINAIS  - 9º ano 
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