Unidade I - Lista de Material Escolar – Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano - 2017


Cadernos universitário espiral * não poderá ser substituído por fichário
Obs. 2 cadernos de 100 folhas separados para português e matemática + 1 caderno de 200 folhas
 Apontador com depósito
 01 caderno de desenho grande – 48folhas
 Borracha branca macia
Início das Aulas 26/01/2017
 Canetas esferográficas (azul / preta)
 Canetas hidrocor
 Caneta marca texto amarela
Reunião de Apresentação
 Cola líquida
do Corpo Docente
 Cola bastão
24/01/2017
 Lápis preto nº2 ou lapiseira
 Lápis de cor
6º ano: às 9horas
 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
 Régua 30 cm - transparente
7º, 8º e 9º ano: 7h30
 Compasso
 Esquadro (de dois tamanhos)
 Transferidor 180º
 01 pasta plástica com elástico
 01 pasta catálogo com 50 plásticos (pasta de redação)
 01 Pincel nº 16
 Papel almaço (para realização de trabalhos em casa)
 Cartolina Branca (para realização de trabalhos em casa)
Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de atividades ou trabalho.
Material Coletivo:
01 Pote de tinta guache 250ml – Acrilex
700 Folhas de papel sulfite A4 branca
05 Folhas de papel vegetal
05 Folhas de papel quadriculado
10 Folhas de papel almaço (para atividades em classe)
05 Folhas de cartolina branca (para atividades em classe)
ATENÇÃO:
Os materiais deverão ser etiquetados com nome e ano, e permanecer na mochila do aluno.
O material didático desta lista deverá ser adquirido antes do início das aulas, alguns itens no colégio e
outros em livrarias. O material de uso coletivo deverá ser entregue ao colégio até o dia 27/01, após esta data
será cobrado o valor de R$ 70,00 referente ao mesmo.
 No Colégio Rama:
- 1 agenda escolar personalizada;
- Apostilas Anglo; Apostilas extras; Livro de Inglês
 Em livrarias:
- Dicionários: Língua Portuguesa / Português - Inglês / Português – Espanhol
Sugestão: Michaelis Dicionário Escolar - Editora Melhoramentos

