Lista de Material Individual – 2º Ano - Ensino Médio - 2018
USO INDIVIDUAL

01 camiseta tamanho M adulto para pintura e proteção do uniforme
01 mochila
01 lancheira com guardanapo de pano
01 necessaire contendo escova dental com protetor de cerdas e creme dental.
01 estojo grande com duas divisórias
01 cola branca líquida 90 gr
03 colas bastão de 90 gr
1 caixa de lápis grafite
1 caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores
01 caixa de giz de cera grosso com 12 cores
01 caixa de giz pastel oleoso 12 cores
04 borrachas brancas
01 pasta polionda azul, ( A4) com elástico
4 pastas azuis de polipropileno com elástico
3 cadernos de desenho sem margem e sem seda com 96 folhas
1 caderno brochurão 48 folhas – capa dura
04 apontadores com depósito
01 caixa de canetas hidrográficas fina com 12 cores, lavável, Acrilex
01 tesoura sem ponta
01 aquarela pastilhas – estojo com 12 cores.
01 Revista para recorte
01 caixa de papelão reforçada tamanho aproximado 35x26x07 (tipo camisa que ficará embaixo da
carteira)
01 almanaque de atividades recreativas (passatempo)

USO INDIVIDUAL
Livros Didáticos:

Apostila do Sistema Anglo de Ensino, encapada com Contact e etiquetada 01 Agenda escolar – uso
obrigatório adotada pelo Colégio (será entregue aos alunos na 1ª Semana de aula)

Livros Paradidáticos:

1º Semestre:
Um Mundinho para Todos – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

2º Semestre:
O Mundinho – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Livro para a Biblioteca de Classe será sorteado na 1ª Reunião de Pais

Início das aulas para todos os alunos: 24/01/2018

O material escolar e os livros paradidáticos estarão à venda na papelaria do Colégio. Os mesmos
deverão ser etiquetados com nome e série do aluno.

Uniforme: o uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para os alunos do Colégio, da
Educação Infantil ao Ensino Médio. (Solicitamos que identifiquem todas as peças do uniforme com
nome completo).

