
01 Pct. de Folha Sulfite A4 (500 fls.) e 02 Canetas para quadro branco
01 Cx. de lápis de cor
01 Compasso 
01 Transferidor
01 Estojo grande completo (lápis, borracha, caneta, apontador, régua, cola e tesoura sem ponta)

Seja Bem-Vindo (a)!

Taxa de Eventos: R$280,00 (Páscoa, Dia das Mães, Festa Caipira, Dia dos Pais, Feira  Empreendedora).

Os livros você adquire na Livraria Pró Século.      www.proseculo.com.br

O uniforme é vendido no Colégio Copacabana.

Todo material deve ser identificado com o nome e ano do aluno.

Rua da Carioca, 527   Copacabana   Uberlândia/MG   38411-046           (34) 3255-3060
www.colegiocopacabana.com.br adm@colegiocopacabana.com.br

Lista de Materiais      6º ao 9º Ano

O Colégio Copacabana acredita que a família é a base para uma formação de excelência, por isso, aqui o respeito aliado 
a disciplina gera valores fundamentais para uma evolução constante, sempre em busca da inovação. Juntos, na mesma 

sinergia, oferecemos uma EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA.

ORIENTAÇÕES
1. O uso do uniforme é obrigatório, sendo: camiseta do colégio, tênis, calça ou bermuda nas cores preta, azul marinho ou jeans. 
É vedado o uso de shorts curtos, chinelos, boné e similares.
2. A sua chegada após o início das aulas deverá ser justificada junto a coordenação.
3. É vedado o uso, durante as aulas, de telefone celular, Ipod, MP3/MP4, máquina fotográfica e similares.
     A Escola não se responsabiliza por possíveis perdas ou danos dos mesmos.
4. Horário de saída: deve-se aguardar os pais, responsáveis ou transporte escolar, dentro do colégio.
5. Lembre-se de que o horário de início e término das aulas deve ser criteriosamente respeitado.
Visite com frequência o painel do aluno para verificar notas, comunicados e esclarecimentos do colégio.

1ª OPÇÃO
01 Caderno de 10 matérias espiral  +  01 Caderno de 1 matéria 
espiral ou brochurão,  para redação.

2ª OPÇÃO
10 Cadernos de 1 matéria espiral ou brochurão.
      Não aceitamos fichário.

MATERIAIS NECESSÁRIOS INDEPENDENTE DA OPÇÃO ESCOLHIDA

MATERIAIS

Entregar na Secretaria

Início do Ano Letivo: A partir de 02 de fevereiro/2022
Aula Normal - 07:10 às 11:40
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