LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 7º ANO - 2021
Os materiais abaixo deverão ficar com o aluno. Eles deverão trazê-los para escola conforme o horário da aula.













01 caderno grande de 96 folhas (Matemática)
01 caderno grande de 96 folhas (Gramática)
01 caderno grande de 96 folhas (Redação)
01 caderno de 10 matérias sendo: 2 partes para Inglês, 1 parte para Espanhol, 2 partes para Geografia, 2 partes para
História e 3 partes para Ciências.
01 caderno pequeno de capa dura de 96 folhas
01 caderno de caligrafia
01 cola – será usada, também, nas aulas de Arte
01 caixa de lápis de cor (c/ nome) – será usado, também, nas aulas de Arte
01 régua de 30 cm (c/ nome|) – será usada, também, nas aulas de Arte
01 pasta de elástico para o tarefão
01 jaleco branco com manga comprida e comprimento até o joelho (c/ nome para alunos novos)

Dicas:

HD Confecções – Rua das Paineiras, 4131 – Paineiras – Votuporanga/SP
Fone: 3422-2954 / 3046-1290 / 99756-7170 (Whats)
M&P Uniformes - Rua Paraíba, 3946
Fone: 3423-2833 / 99705-1206 / 99601-7018
O aluno deverá trazê-lo de acordo com o pedido do professor.
 01 transferidor 180º/360º (c/ nome)
 01 compasso (Cis) (c/ nome)
 01 esquadro (c/ nome)
 01 lixa de unha
 Grafite para compasso
 01 malote de plástico transparente (c/ nome)
 01 caderno capa dura de desenho com margem e cabeçalho
 01 tesoura (c/ nome)
Os materiais abaixo deverão ser entregues na secretaria da Escola somente no início das aulas presenciais.
 02 resmas de papel sulfite – A4 Chamex (c/ nome)
 01 pasta suspensa marmorizada (alunos novos)
Todo o material deverá vir com nome do (a) aluno (a).

COMUNICADO IMPORTANTE:




A lista de material – 2021 somente será entregue na escola, no início das aulas presenciais. (*)
Início do ano letivo – 01/02/2021
Formato das aulas – 2021 (poderá ser)
 On-line
 Híbrida (*)
 Presencial (*)
*Toda informação a respeito do formato das aulas em 2021 será enviada na agenda ClassApp.
Direção Pedagógica.

