MATERIAL ESCOLAR – 1ª SÉRIE (040 1) ENSINO MÉDIO – 2018
MATERIAL DIDÁTICO – ANGLO - deve ser adquirido no bazar do Colégio.
*Os livros e os materiais deverão ser providenciados para o primeiro dia de aula.
*COLEÇÃO DIDÁTICA - ANGLO REGULAR 2,5 anos - 1ª série - Ensino Médio (volumes
1,2,3,4)
MATERIAL ANGLO COMPLEMENTAR – 1ª série - Espanhol (anual)
MINI AURÉLIO – Dicionário da Língua Portuguesa
Edição revisada e atualizada conforme acordo ortográfico.
Editora Positivo.
IMPORTANTE  Aqueles que já possuem outro dicionário atualizado poderão utilizá-lo.

VALOR

Consulte o
Bazar e
Papelaria
MS

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.
MATERIAL INDIVIDUAL
Cadernos universitários ou fichário (a critério do aluno)
Canetas esferográficas (azul e preta)
01 Compasso
01 Transferidor
01 Régua 30cm
01 Pasta simples com elástico (esta pasta ficará com o aluno para arquivar atividades)
01 Calculadora científica simples (não serve de celular)
01 Pasta catálogo com 100 plásticos A4 com 4 furos (para o portfólio obrigatório do
aluno)- ESCOLA/CASA
IMPORTANTE: o valor dos itens pode ser diferente, de acordo com a marca do
fabricante escolhido.
MATERIAL DE ARTES
01 lápis preto 6B
01 lápis preto 4B
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola branca
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 jogo de canetas hidrocor com 12 cores
01 caixa de tinta acrílica com 12 cores
01 caixa de guache
01 pincel de qualquer tamanho
01 tela para pintura 50X50

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Consulte o Bazar e
Papelaria MS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Consulte o Bazar e
Papelaria MS

IMPORTANTE:  Outros materiais de artes poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
ATENÇÃO: Os materiais de Arte deverão ser entregues no primeiro dia de aula diretamente ao
Professor, devidamente identificados com nome e turma.
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