
 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

CTPM UNIDADE MONTES CLAROS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ao 9º ANO 

Qde MATERIAL ESCOLAR 

 09 Cadernos - Língua Portuguesa (1), Matemática I (1), Matemática II (1), História (1), Geografia 
(1), Ciências (1), LEM Inglês (1), Ensino Religioso (1), Redação (1). Priorizar cadernos mais 
leves e evitar o uso de fichários. 

02 Canetas (azul e preta). 

02 Lápis pretos.  

02 Borrachas brancas. 

01 Cola. 

01 Tesoura pequena sem ponta (com nome gravado). 

01  Régua 30 cm transparente (não enviar régua maleável). 

01  Apontador (com reservatório). 

01  Pacote papel A4 - 500 folhas * 

01 Pacote Papel A4 – Colorido – 100 folhas * ( preferencialmente nas cores azul ou marfim) 

 

* Material que ficará na escola. Deverá ser entregue em 05/02/2018 
 

OBS: Os livros didáticos a serem utilizados no ano de 2018, serão os da Editora POSITIVO. A compra desse material 

será feita pelos pais/responsáveis diretamente no site da editora. ( https://ctpmmontesclaros.lojanaescola.com.br/ ) 

 

Recomendações: 

1 O primeiro dia letivo será 05/02/2018, segunda-feira. O aluno deverá comparecer com uniforme completo. 

2 A agenda do CTPM deverá estar diariamente na mochila (as páginas não podem ser arrancadas, nem a 

capa alterada). 

3 Os livros didáticos a serem utilizados no ano de 2018, serão os da Editora POSITIVO. A compra desse 

material será feita pelos pais/responsáveis diretamente no site da editora. O kit será composto por livro 

didático, caderno de atividades, dicionário escolar e 3 livros literários. 

4 Materiais específicos para realização de trabalhos e para a aula de arte serão solicitados no decorrer do 

ano letivo. 

5 Não serão permitidos uso e porte de estiletes e corretivos. 

6 As Unidades de Colégio Tiradentes não credenciam ou mantêm qualquer relação comercial ou contratual 

com os transportadores escolares, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste serviço é exclusiva 

dos pais ou responsáveis. 

 

 

Direção Pedagógica 

 

Montes Claros, 13 de dezembro 2018. 

 

https://ctpmmontesclaros.lojanaescola.com.br/

