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Apostilas Anglo de todas as disciplinas, Material O Líder em Mim e Agenda Anglo
(entregues no início do ano letivo).
1 caderno universitário com divisórias.
1 caderno universitário brochura capa dura (liso) para O Líder em Mim.
1 estojo com material pessoal do aluno (cola líquida, cola bastão, tesoura, régua 30 cm,
borracha branca macia, lápis grafite, caneta e esquadro).
1 pasta com elástico (Para Redação)
1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa.
1 mini dicionário escolar de Inglês e 1 mini dicionário escolar de Espanhol.
1 Bloco de papel para desenho (tipo - Canson) A4 (20 folhas).
1 caixa de lápis de cor (12 cores –aquarelado).
1 lápis para desenho 6B.
1 pasta catálogo com 15 plásticos. (para trabalhos de artes)
Caneta hidrográfica 12 cores.
1 folha de eva (qualquer cor)
1 folha de Collor set

Importante:
 Os livros extras serão divulgados bimestralmente pelo site e por circular.
 O uso e armazenamento dos materiais de arte deverão ser combinados com o professor
na primeira aula. Outros materiais de artes serão solicitados ao longo do ano, conforme a
necessidade. A preservação do material é importante para o reaproveitamento no ano
seguinte.

Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo, ano e
disciplina.

7ºAno do Ensino Fundamental














Apostilas Anglo de todas as disciplinas, Material O Líder em Mim e Agenda Anglo
(entregues no início do ano letivo).
1 caderno universitário com divisórias.
1 caderno universitário brochura capa dura (liso) para O Líder em Mim.
1 estojo com material pessoal do aluno (cola líquida, cola bastão, tesoura, régua 30 cm,
borracha branca macia, lápis grafite, caneta e esquadro).
1 pasta com elástico (Para Redação).
1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa.
1 mini dicionário escolar de Inglês e 1 mini dicionário escolar de Espanhol.
1 Bloco de papel para desenho (tipo - Canson) A4 (20 folhas).
1 caixa de lápis de cor (12 cores –aquarelado).
1 lápis para desenho 6B.
1 pasta catálogo com 15 plásticos. (para trabalhos de artes)
Caneta hidrográfica 12 cores.

Importante:
 Os livros extras serão divulgados bimestralmente pelo site e por circular.
 O uso e armazenamento dos materiais de arte deverão ser combinados com o professor
na primeira aula. Outros materiais de artes serão solicitados ao longo do ano, conforme a
necessidade. A preservação do material é importante para o reaproveitamento no ano
seguinte.

Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo, ano e
disciplina.
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Apostilas Anglo de todas as disciplinas, Material O Líder em Mim (entregues no início do
ano letivo).
Agenda da escolha do aluno para anotações de tarefas e trabalhos.
1 caderno universitário com divisórias.
1 caderno universitário brochura capa dura (liso) para O Líder em Mim.
1 estojo com material pessoal do aluno (cola líquida, cola bastão, tesoura, régua 30 cm,
borracha branca macia, lápis grafite, caneta e esquadro).
1 pasta com elástico (Para Redação).
1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa.
1 mini dicionário escolar de Inglês e 1 mini dicionário escolar de Espanhol.
1 Bloco de papel para desenho (tipo - Canson) A4 (20 folhas).
1 caixa de lápis de cor (12 cores –aquarelado).
1 lápis para desenho 6B.
1 pasta catálogo com 15 plásticos. (para trabalhos de artes)
Caneta hidrográfica 12 cores.

Importante:
 Os livros extras serão divulgados bimestralmente pelo site e por circular.
 O uso e armazenamento dos materiais de arte deverão ser combinados com o professor
na primeira aula. Outros materiais de artes serão solicitados ao longo do ano, conforme a
necessidade. A preservação do material é importante para o reaproveitamento no ano
seguinte.

Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo, ano e
disciplina.
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Apostilas Anglo de todas as disciplinas, Material O Líder em Mim (entregues no início do
ano letivo).
Agenda da escolha do aluno para anotações de tarefas e trabalhos.
1 caderno universitário com divisórias.
1 caderno universitário brochura capa dura (liso) para O Líder em Mim.
1 estojo com material pessoal do aluno (cola, tesoura, régua, borracha branca macia, lápis
grafite, caneta e esquadro).
1 pasta com elástico (Para Redação).
1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa.
1 mini dicionário escolar de Inglês e 1 mini dicionário escolar de Espanhol.
1 jaleco branco para laboratório de Química.(Uso obrigatório)
1 Bloco de papel para desenho (tipo - Canson) A4 (20 folhas).
1 caixa de lápis de cor (12 cores –aquarelado).
2 lápis para desenho 6B e HB.
1 pasta catálogo com 15 plásticos.
Caneta hidrográfica 12 cores.

Importante:
 Os livros extras serão divulgados bimestralmente pelo site e por circular.
 O uso e armazenamento dos materiais de arte deverão ser combinados com o professor
na primeira aula. Outros materiais de artes serão solicitados ao longo do ano, conforme a
necessidade. A preservação do material é importante para o reaproveitamento no ano
seguinte.

Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo, ano e
disciplina.

