
LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 

6º ANO – FUNDAMENTAL II  

 

 

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 

régua 

3 pincéis marca texto 

3 canetas esferográficas: preta, azul e vermelha 

1 garrafinha para água com  identificação 

1 fita adesiva adesiva de preferência Scotch 3M 

1 pacote de folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

1 caderno 100 folhas - Português 

1 caderno 100 folhas - Matemática 

1 caderno 100 folhas - Ciências 

1 caderno 100 folhas - Geografia 

1 caderno 100 folhas - História 

1 caderno 100 folhas - Inglês 

1 caderno 100 folhas - Literatura 

1 caderno 100 folhas - Filosofia 

1 caderno de desenho sem  pauta - 48 folhas - Artes 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de fichários. 

* Caso desejem adquirir o Bloco de Redação modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. 

Dep. Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 

de 01/12/2021. 

UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO: 

 

 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  

 

Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 

99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis – cor livre 

 

 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com logomarca 

Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 

7º ANO – FUNDAMENTAL II  

 

 

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 

régua 

3 pincéis marca texto 

3 canetas esferográficas: preta, azul e vermelha 

1 garrafinha para água com  identificação 

1 fita adesiva adesiva de preferência Scotch 3M 

1 pacote de folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

1 caderno 100 folhas - Português 

1 caderno 100 folhas - Matemática 

1 caderno 100 folhas - Ciências 

1 caderno 100 folhas - Geografia 

1 caderno 100 folhas - História 

1 caderno 100 folhas - Inglês 

1 caderno 100 folhas - Literatura 

1 caderno 100 folhas - Filosofia 

1 caderno de desenho sem  pauta - 48 folhas - Artes 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de fichários. 

* Caso desejem adquirir o Bloco de Redação modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. 

Dep. Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 

de 01/12/2021. 

UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO: 

 

 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  

 

Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 

99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis – cor livre 

 

 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com logomarca 

Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 

8º ANO – FUNDAMENTAL II  

 

 

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 

régua 

3 pincéis marca texto 

3 canetas esferográficas: preta, azul e vermelha 

1 garrafinha para água com  identificação 

1 fita adesiva adesiva de preferência Scotch 3M 

1 pacote de folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

1 caderno 100 folhas - Português 

1 caderno 100 folhas - Matemática 

1 caderno 100 folhas - Biologia 

1 caderno 100 folhas - Física 

1 caderno 100 folhas - Geografia 

1 caderno 100 folhas - História 

1 caderno 100 folhas - Inglês 

1 caderno 100 folhas - Literatura 

1 caderno 100 folhas - Filosofia 

1 caderno de desenho sem  pauta - 48 folhas - Artes 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de fichários. 

* Caso desejem adquirir o Bloco de Redação modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. 

Dep. Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 

de 01/12/2021. 

UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO: 

 

 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  

 

Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 

99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis – cor livre 

 

 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com logomarca 

Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 - COLÉGIO SÓLIDO 

9º ANO – FUNDAMENTAL II  

 

 

OBS.: Os livros literários serão divulgados a cada trimestre. 

 

1 estojo com: 3 lápis preto, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor;1 cola bastão; 1 tesoura sem ponta; 1 

régua 

3 pincéis marca texto 

3 canetas esferográficas: preta, azul e vermelha 

1 garrafinha para água com  identificação 

1 fita adesiva adesiva de preferência Scotch 3M 

1 pacote de folha Chamex branco (500 folhas) 

1 bloco criativo A3 

* Todos os materiais deverão ser devidamente etiquetados com o nome completo do (a) aluno (a). 

1 caderno 100 folhas - Português 

1 caderno 100 folhas - Álgebra 

1 caderno 100 folhas - Geometria 

1 caderno 100 folhas - Química 

1 caderno 100 folhas - Física  

1 caderno 100 folhas - Geografia 

1 caderno 100 folhas - História 

1 caderno 100 folhas - Inglês 

1 caderno 100 folhas - Literatura 

1 caderno 100 folhas - Filosofia 

1 caderno de desenho sem  pauta - 48 folhas - Artes 

1 bloco de Redação tamanho A4 . Sugestão: Modelo Sólido 

* Não será permitido o uso de fichários. 

* Caso desejem adquirir o Bloco de Redação modelo Sólido, nossa sugestão de compra é na Nova Papelaria (Av. 

Dep. Esteves Rodrigues, 2800, Centro – ao lado da Receita Federal). Estacionamento próprio. Disponíveis a partir 

de 01/12/2021. 

UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO: 

 

 

Modelo Feminino 

 Short saia preto com logomarca Sólido  

 

Disponível na Empresa: 

Mary Confecções 

99108-6775 

(Rua José Prudêncio de 

Macedo, 58, João Gordo - 

próximo ao Cordeiro 

Supermercado) 

 Calça comprida preta, de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis – cor livre 

 

 

 Modelo Masculino 

 Bermuda preta de tactel ou elanca com logomarca 

Sólido 

 Calça comprida preta de tactel ou elanca com 

logomarca Sólido 

 Camiseta branca ou preta com logomarca Sólido 

 Tênis- cor livre 

Será obrigatório o uso de uniformes nas atividades extracurriculares. 


