COLÉGIO PLANTE
SISTEMA ANGLO DE ENSINO
Lista de Material 2020 – 8º e 9º ANO
Indicação de material individual de artes e matemática
O material deverá ter identificação do aluno em letras maiúsculas e entregues Na secretaria do colégio.
01 Pincel de Pintura chato nº 16 e nº 08
01 Tubo de cola branca 40g
04 Folhas EVA (verde )
02 cartolinas branca
1 Resma de folha A4 (500 folhas)
02 folhas collor set colorida (Amarelo e Marrom)
02 FOLHAS EVA com Gliter (cores variadas)
02 Folhas de papel cartão (Verde)
Indicação de material individual para manter na mochila diariamente – Repor quando necessário
01 Estojo simples
02 Lápis preto nº 2 e 1 caneta esferográfica preta e 1caneta esferográfica azul
01 Apontador com coletor próprio
01 Caixa de giz de cera 12 cores
01 canetinha com 12 cores( bico 2,0 mm)
01 Caixa de lápis de cor 12 cores
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Borracha macia branca
01 Régua de 30 cm (transparente e reforçada)
01 Cola em bastão média 20g
01 Caderno de 10 matérias (capa dura, tema natureza ou esporte) - EVITE FICHÁRIOS.
01 caderno de desenho para as aulas de ARTES
01 destaca texto amarelo
1 transferidor transparente 180º
1 compasso escolar de ferro
1 jogo de esquadro transparente, 45º e 60º com escala
1 régua de 30 cm transparente
01 Atlas geográfico, de Graça Maria Lemos Ferreira e Marcelo Martinelle
03 folhas de papel quadriculado ( 0,5cm x 0,5 cm )
01 calculadora

kit de higiene pessoal (sugestão) – manter na mochila, repor quando necessário
01 Escova de dente
01 Tubo de creme dental
01 Toalha de mão
01 Álcool em gel (mini)

IMPORTANTE : LIVROS BIMESTRAIS – Os livros indicados para o ano de 2020

serão publicados no site da escola a partir de 15/02/2020.
Lembre-se! A cada final de bimestre há um seminário e uma atividade avaliativa
sobre a leitura bimestral indicada.
O uniforme escolar é adquirido no Colégio PLANTE. O uniforme é de uso
obrigatório a partir de 06/03/2020.
INÍCIO DAS AULAS: 05/02/2020

