Material Individual – Agrupada III – 2018
Ano 1
IMPORTANTE: É PROIBIDO O USO DE MOCHILA COM RODÍZIOS
Favor providenciar e enviar encapado:
•
•
•

01 caderno com pauta verde grande;
01 caderno quadriculado grande com espiral (1cm x 1cm);
02 cadernos meia pauta com capa dura (Inglês / História,
Geografia e Ciências)
Anos 2 e 3

→ 03 cadernos pautados grandes (Obs.: sem emenda de destaque)
•
•
•

01 vermelho para Português; (com 96 folhas)
01 amarelo para Ciências; (com 96 folhas)
01 verde para História e Geografia (com 96 folhas)

→ 01 caderno quadriculado grande para Matemática (1cm – com espiral)
→ 01 caderno meia pauta grande (48 folhas) para Inglês
→ 01 bloco pautado pequeno (médio – tam.: 15x20) de capa dura
→ 01 pasta Polionda transparente de elástico (2cm de largura)

TODO MATERIAL DEVE ESTAR ENCAPADO (PLÁSTICO INCOLOR) E
ETIQUETADO.
Material em casa: cola, tesoura, lápis de cor, régua... e um cantinho
organizado para fazer suas tarefas.
Em sala: lápis preto (02 diariamente), borracha macia, régua, apontador
com reservatório.
OBS.: SUGESTÃO PARA CONSULTA EM CASA:
•
•
•

01 minigramática da língua portuguesa (autor: Domingos Paschoal
Cegalla / Editora: Companhia Editora Nacional)
01 minidicionário Aurélio de Português
01 atlas geográfico ilustrado (autores: Graça Maria L. Ferreira e
Marcello Martinelli / Editora: Moderna)

Material Individual – Agrupada IV – 2018
IMPORTANTE: É PROIBIDO O USO DE MOCHILA COM RODÍZIOS
Ano 1:
→ Cadernos pautados grandes sem espiral de 96 folhas:
01 caderno (amarelo) para Ciências
02 cadernos (vermelhos) para Português / Inglês e Espanhol
02 cadernos (verdes) para História e Geografia
→ 01 caderno quadriculado grande (1cm – com ou sem espiral)
→ 01 pasta Polionda transparente com elástico (2cm de largura)
→ 01 bloco pautado (médio – tam. 15x20)
Anos 2 e 3:
→ Cadernos pautados grandes sem espiral de 96 folhas:
•
•

•

01 caderno (amarelo) para Ciências
01 caderno (vermelho) para Português
Obs.: Alunos novos deverão comprar um caderno vermelho
para Espanhol e Inglês.
02 cadernos (verdes) para História e Geografia

→ 01 caderno quadriculado grande (1cm – com ou sem espiral)
→ 01 caderno de desenho grande sem pauta (com espiral)
→ 01 bloco pautado (médio – tam. 15x20)
TODO MATERIAL DEVE ESTAR ENCAPADO (PLÁSTICO INCOLOR) E
ETIQUETADO.
Material em sala: lápis preto (02 diariamente); borracha macia; régua
de 20cm; apontador com reservatório; tesoura e cola bastão.
Material em casa: cola; tesoura; lápis de cor; régua e um cantinho
organizado para fazer suas tarefas.
OBS.: SUGESTÃO PARA CONSULTA EM CASA:
•
•
•

01 minigramática da língua portuguesa (autor: Domingos Paschoal
Cegalla / Editora: Companhia Editora Nacional)
01 minidicionário Aurélio de Português
01 Atlas geográfico do estudante – Nova edição (autora: Gisele
Girardi / Editora: FTD)

