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6º AO 9º ANO EFII/2020   

LISTA DE MATERIAIS 

Quantidade  Descrição do Material 

08 
Cadernos - Língua Portuguesa (1), Matemática (1), História (1), Geografia (1), Ciências 
(1), LEM Inglês (1), Ensino Religioso (1) 

01 Caderno sem pauta – Arte 

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  

01 Compasso (com refil de grafite) 

01 Jogo de esquadros  

01 Transferidor 360º 

01 Apontador (com reservatório) 

01 Bloco de folhas quadriculadas 

01 Pacote papel A4 - 500 folhas * 

01 Pacote de Papel A4 – Colorido – 100 folhas* 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores 

01 
Jaleco para as aulas de laboratório manga longa, 100% algodão, cor branca, com o nome 
do aluno (Equipamento obrigatório) 

* Material que ficará na escola e deverá estar identificado com o nome do (a) aluno (a). DEVERÁ SER ENTREGUE EM _ 
18/02/2020 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. O Kit Escolar (de materiais didáticos) do CTPM compõe-se dos recursos da Plataforma Virtual de Aprendizagem, 
acompanhada de livros e paradidáticos impressos. Os kits serão encaminhados pelo Sistema Positivo de Ensino, de 
acordo com a data da compra, no prazo de até 20 dias úteis a partir da data de confirmação do pagamento. As entregas 
ocorrerão diretamente na Escola.  
 
2. PARA A UNIDADE DO CTPM DO ALUNO. Os KIT serão entregues aos responsáveis ou alunos, de acordo com 
planejamento da unidade que será divulgado até o início do ano letivo. O kit deverá ser adquirido pelos pais/responsáveis 
diretamente na Loja na Escola que poderá ser acessada pelo link: 
 https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/deeas/conteudo.action?conteudo=15741&tipoConteudo=destaque 
 
3. A família e/ou aluno deverão cuidar para que o estojo escolar esteja sempre completo até o final do ano, realizando as 
reposições à medida em que forem sendo necessárias. Importante reservar, em casa, cadernos para reposição, evitando-
se imprevistos. 
 
4. Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. 
 
5. O desenvolvimento de projetos ao longo do ano letivo, pelos professores dos diversos componentes curriculares, 
poderá acarretar a necessidade de aquisição de outros materiais. Cabe aos pais/responsáveis e/ou alunos estarem 
sempre atentos às mensagens no On Família, email e canais de comunicação da escola. 
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