ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA
Rua: Adolfo Coelho, nº 40 – Anchieta – Rio de Janeiro.
 3339-2082

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018 – 6º ao 9º Ano
AVISOS GERAIS:
 Início

das aulas será: 05/02/2018 (segunda) chegar somente 10 minutos antes do
horário.HORÁRIO:8 horas.
 Livros, cadernos e materiais de uso pessoal serão usados a partir do primeiro dia de aula.
 Entregar os demais materiais até 05/03/2018.
 Encomendar os uniformes na secretaria até o dia 31/01/2018 (no máximo.)
 Uso obrigatório dos uniformes: 05/03/2018.
 Pague as mensalidades até o dia 5 de cada mês. Qualquer problema com data ou horário da
secretaria dirija-se a mesma e informe-se do número da conta para depósito no banco Bradesco.
Em seguida apresente comprovante. Seja pontual!
 Recesso de carnaval: 08/02/2018 até 16/02/2018.

MATERIAL:
MATEMÁTICA
 01 Par de esquadros
 01 Transferidor 180º (meia lua) ou 360º (uma
volta)

 01 Compasso (somente 9º ano)
 20 Folhas de papel almaço com pauta

CIÊNCIAS:
 20 folhas de papel almaço com pauta

ARTES:





03 Tubos de cola média
02 Fitas crepe branca (3M ou Aldebras)
300 Folhas de papel ofício A4 branca
01 Rolo de durex largo (7º Ano)

 Tinta para artesanato da Acrilex nas cores:
vermelho, amarelo, azul , camurça e branco
(01 cor de cada – 6º e 7º Ano)
 Tinta para artesanato Acrilex nas cores:
laranja, roxo, verde e lilás (01 cor de cada – 6º
e 8º Ano)
 Tinta para artesanato Acrilex nas cores:
marrom, preto, rosa e cinza (01 cor de cada –
7º e 8º Ano)
 01 Avental doméstico






01 Tesoura sem ponta
02 Pincéis roliços finos
02 Pincéis chatos
02 Pilot Color na cor preta (não é para
quadro branco) vermelho e azul
 01 Pote de margarina vazio e limpo com
tampa
 03 Folhas de papel carbono
 01 PACOTE de Kit Card para dobradura
 UM POTE DE MARGARINA VAZIO E
LIMPO

MATERIAL DE ARTES QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO:
 01 Conjunto de canetinhas com 12 unidades
 01 Caixa de lápis de cor 12 ou 24 unidades

 01 Régua de 30 cm
 01 Caderno pequeno (Somente para Arte)

**Se necessário pedirão outros materiais durante o ano.
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