
 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 2  - 6º AO 9º ANO 

E ENSINO MÉDIO 
 

 
MATERIAL DE USO GERAL: 

• Caneta esferográfica (azul, preta, verde e vermelha)  

• Lápis e borracha  

• Caneta hidrográfica escrita fina 0,4 mm cor preta  

• Calculadora simples  

• Agenda 2022, de uso obrigatório, à escolha da família  

* Os alunos que optarem por usar a Agenda Personalizada, do Colégio Jean Jacques deverão adquiri-la na 

Tesouraria do colégio. Valor da agenda R$ 35,00  

HIGIENE OBRIGATÓRIO  

 2 máscaras para trocas durante as aulas 1 saquinho modelo zip lock para guardar máscaras usadas  

EDUCAÇÃO FÍSICA:  

1 Toalha de rosto, desodorante. 

PORTUGUÊS  

Dicionário da Língua Portuguesa /1 caderno universitário de100 folhas – uso obrigatório PARADIDÁTICOS já vem 

acompanhado do geekie one  

 HISTÓRIA  

Livro didático digital Chromebook exclusivo da Geekie One  

1 Caderno universitário de 50 folhas 

 GEOGRAFIA  

Livro didático digital Chromebook exclusivo da Geekie One  

1 Caderno universitário de 50 folhas 

MATEMÁTICA  

Livro didático digital Chromebook   Material exclusivo da Geekie One 

1 Caderno universitário de 50 folhas 1 bloco de desenho branco A3 - 180 g/m 1 monobloco pautado/ calculadora. 

DESENHO GEOMÉTRICO  

1 Caderno de cartografia de 50f c/margem 1 par de esquadros (90º, 60º e 30º); (90º, 45º,45º) 1 pasta c/ elástico - 

tamanho ½ ofício 1 transferidor de meia volta com uma única escala 1 compasso de metal com ponta 

 FILOSOFIA  

Caderno de 50 folhas  

 

 



 
 

INGLÊS  

Livro didático digital Chromebook Material exclusivo da Geekie One  

  1 Caderno de 50 folhas/ Dicionário - Inglês-Português/Português-Inglês  

 ESPANHOL 

  100 folhas de monobloco simples, sem desenhos, nem bordas coloridas Dicionário Sugerimos para compra: 

Dicionário Edelvives - Espanhol-Português/Português-Espanhol – Contiene.  

DESENHO GEOMÉTRICO  

1 caderno de cartografia de 50f c/margem 1 par de esquadros (90º, 60º e 30º); (90º, 45º,45º) 1 pasta c/ elástico - 

tamanho ½ ofício 1 transferidor de meia volta com uma única escala 1 compasso de metal com ponta 

  CIÊNCIAS 

Livro didático digital Chromebook Material exclusivo da Geekie One  

 1 caderno de 50 folhas 1 jaleco branco de algodão, manga longa, identificado com o nome no bolso -uso 

obrigatório /1 caixa de luvas descartáveis / 1 pacote de toca descartáveis. 

OBS.: Para as aulas de Química/ Física/ Biologia será necessário 1 caderno universitário de 48 folhas para cada 

uma e o uso obrigatório do jaleco para aulas de laboratórios. 

Demais matérias de acordo com a necessidade das aulas e projetos serão pedidos posteriormente. 

ENSINO RELIGIOSO  

1 Bíblia / 1 Caderno 48 folhas  

ARTES  

• 1 Lápis 2B  

• 1 Caixa de lápis de cor  

• 1 Caixa de canetinhas hidrográficas (12 cores)  

• 1 Bloco Canson de desenho branco A4 180 g/m     

• 1 Pacote de pano tipo multiuso 

• 1 Pasta catálogo preta com 20 plásticos 

• 1 Cola tipo bastão e 1 cola líquida 

• 1 Tesoura sem ponta (nome gravado)  

• 1 Bloco de papel color set Eco Cores – 12 cores  

• 1 Régua acrílica de 30 cm (nome gravado)  

Observação: Materiais mais específicos serão solicitados com antecedência, no decorrer do ano letivo.  

 

Taxa de papeis será paga na entrega dos materiais na secretaria da escola até o dia 15/01. 

Taxa Anual: 120,00 (cento vinte Reais) 

 

MATERIAL QUE SERÁ FORNECIDO AO ALUNO EM 2022  

Carteirinha Escolar / Materiais impressos como avaliação e atividades. 



 
 

 

 

Acesse:  

loja.geekie.com.br 

Compras realizadas até 31/01/2022 poderão ser parceladas em até 10X sem juros. 

_______________________________________________________________________________________ 

Uniforme 

O UNIFORME É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser 

utilizado outro agasalho por baixo do blusão do colégio, nas cores azul, branca. Locais de compra:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: NÃO HAVERÁ VENDA DE LIVROS OU PAPELARIA PRESENCIALMENTE NO 

COLÉGIO. 

ATENÇÃO! • Tanto os materiais, quanto o uniforme, deverão estar devidamente identificados para evitar 

transtornos futuros. • Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar do seu material, visto que o colégio não se 

responsabiliza pela perda, danos ou extravio de objetos pessoais e de valor. • Para quem preferir organizar-se 

melhor com armários pessoais, por favor pedimos para procurar a secretaria da escola e alugue o seu.  

 


