MATERIAL ESCOLAR – 7° ANO (030 7) EF II – 2019
COLEÇÃO DIDÁTICA - ANGLO – deve ser adquirida no bazar do Colégio.
VALOR
*Os livros e os materiais deverão ser providenciados para o primeiro dia de aula.
*COLEÇÃO DIDÁTICA - ANGLO - 7º ano - Ensino Fundamental II
MATERIAL ANGLO COMPLEMENTAR – 7º ano: Língua Inglesa (anual); Espanhol R$
(anual)
MINI AURÉLIO – Dicionário da Língua Portuguesa
Edição revisada e atualizada conforme acordo ortográfico.
R$
Editora Positivo.
IMPORTANTE  Aqueles que já possuem outro dicionário atualizado poderão utilizá-lo.
ATENÇÃO: No decorrer do ano serão adotados livros de literatura.
---IMPORTANTE: colocar nome completo e série em todo material.
CADA ALUNO É RESPONSÁVEL POR SEUS PERTENCES E DEVE ZELAR POR ELES.
VALOR
VALOR
MATERIAL INDIVIDUAL / ARTES
UNITÁRIO

TOTAL

ENTREGAR NA COORDENAÇÃO NA 1ª SEMANA DE AULAS:
1 Pasta polionda – 3,5 cm de largura – cor amarela
6 sacos plásticos para pasta catálogo (para organizar as provas por trimestre)
1 caixa de tinta guache lavável – 6 cores
01 caixa de tinta acrílica com 12 cores
04 pacotes de massa para biscuit
40 Folhas de papel canson branco (A-4)
40 Folhas de papel canson branco (A-3)
****
MATERIAL QUE DEVE FICAR COM O ALUNO PARA USO FREQUENTE:
1 Caderno universitário 10 matérias ou fichário (a critério do aluno)
2 Canetas esferográficas (1 azul e 1 preta)
1 Caneta marca texto Gel – aplicação seca (sugestão Faber Castell)
1 EcoLápis Grafite SuperSoft Black (sugestão Faber Castel) ou lapiseira
1 lápis preto 6B
1 borracha SuperSoft (sugestão Faber Castell)
1 apontador com reservatório
1 pasta simples com elástico (cor amarela). Para arquivar os trabalhos.
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola branca (90 g)
1 caixa de EcoLápis “Caras & Cores”- 24 cores (sugestão Faber Castell)
1 jogo de canetinhas Colors – 12 cores (sugestão Faber Castell)
1 compasso
1 transferidor 360°
1 esquadro: 60°
1 esquadro: 45°
1 régua 30 cm
ATENÇÃO: o valor dos itens pode ser diferente, de acordo com a marca/modelo do
fabricante.

Total R$

IMPORTANTE: 1- O material individual / artes do (a) aluno (a) deverá ser reposto durante o ano, sempre
que necessário.
2- O material individual deve ter o nome completo e a série do (a) aluno (a).

 Outros materiais de artes poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
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