LISTA DE MATERIAIS - 2018
7º Ano
Materiais de Uso Pessoal do Aluno
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01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 apontador com depósito
01 borracha branca grande
03 lápis preto nº 2 (triangular)
02 canetas esferográficas (azul e vermelha)
01 caneta preta (ponta fina) para mapas
01 marca texto
01 transferidor
01 compasso
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola
01 régua acrílica de 20 cm
01 estojo grande com divisórias
01 caderno universitário (12 matérias) ou fichário
01 dicionário
01 dicionário português/ingl ês
02 pastas acrílicas com elástico, fina (azul e verde)
Obs: Cada aluno deverá providenciar uma garrafa squeeze
para consumo, diário, de água.

Livro de Inglês
O livro de Inglês será comprado diretamente da editora Pearson
(COC), numa parcela única, com pagamento a ser efetuado na
secretaria da escola até o dia 08 de janeiro de 2018.
Livro Paradidático
Posteriormente, enviaremos os títulos dos livros que serão
adotados no decorrer do ano letivo.
Observações
•
•
•
•
•

Papéis
•
•
•

500 folhas de sulfite A4 (CHAMEX OU REPORT)
100 folhas de sulfite A4 (verde)
05 folhas de cartolina (branca)
Materiais diversos

•
•
•
•
•

10 plásticos tamanho ofício
02 canetas retroprojetor (azuis)
02 rolos de papel toalha
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fita de cetim (qualquer cor)

•

•

•

Nossa escola não possui convênio com nenhuma
papelaria/livraria da cidade.
Cada aluno deverá providenciar uma garrafa squeeze para
consumo, diário, de água.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome do (a)
aluno (a).
Materiais de uso pessoal poderão ser soli citados conforme a
necessidade.
O material poderá ser entregue a partir do dia 15/01/2018
até o dia 19/01/2018.
- das 8 às 11 horas (para os alunos da manhã)
- das 13 às 17horas (para os alunos da tarde)
Lembramos que os papéis são calculados para o uso durante
todo o ano e são usados em conjunto na classe. Não há
devolução dos mesmos, caso haja desistência.
Os materiais de uso pessoal deverão ficar diariamente na
mochila do (a) aluno(a), não sendo necessário entregá -los
neste dia.
Início das aulas: 25/01/2018 (quinta-feira)

• Uniforme – Obrigatório desde o primeiro dia de aula
• Vendas:
- Loja D´GRAU
Rua Barão de Juqueri, 200 – Centro
- Casa da chaleira
Rua Cel Teófilo Leme, 1.192 - Centro

