Colégio Ricardo Rodrigues

Alves

Educação Infantil – Ensino Fundamental – Ensino Médio
Av. José Xavier de Araújo, 141/151 – Butantã – Tel: 3735-7125 / 3735-7032

LISTA DE MATERIAL – ANO LETIVO 2018
– 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental –
- 04 cadernos espirais de 50 folhas de Geo. / Mat. / Inglês / Espanhol
- 01 caderno espiral de 100 folhas de Português
- 02 cadernos espirais de 50 folhas de História / Ciências
- 01 caderno de cartografia de 100 fls. para Ed. Artística (*)
- 03 lápis pretos
- 02 lápis pretos 6B Faber Castell
- 01 caixa de lápis aquarela
- 01 borracha
- 50 fls. de papel almaço para realização de pesquisas e trabalhos (Estas folhas serão guardadas
em casa, pois o aluno fará uso delas ao longo do ano).
- 01 bloco quadriculado formato A4 (será guardando em casa, pois o aluno fará uso dele ao longo
do ano).
- 20 fls. de papel vegetal para mapas (Estas folhas serão guardadas em casa, pois o aluno fará
uso delas ao longo do ano).
- 02 canetas esferográficas azul
- 01 apontador plástico com depósito
- 01 tubo pequeno de cola branca
- 01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
- 01 régua 30 cm
- 01 estojo
- 01 transferidor 180º
- 01 compasso
- 100 fls. de papel sulfite A4 210 x 297 m/m – 75 g/m2 ( entregar para Inspetora)
- 01 Atlas Geográfico Básico atualizado
- 01 minidicionário de: Língua Portuguesa atualizado com a nova ortografia
- 01 minidicionário de: Inglês – Português / Português – Inglês
- 01 minidicionário de: Espanhol – Português / Português – Espanhol – Espanhol com verbos
- 01 Agenda Escolar grande com data
- 01 corretivo
- 01 marca texto

OBS:
O material de Educação Artística será solicitado pela professora, com antecedência,
no decorrer do ano letivo.
A marca do material é sugerida, pois na prática, duram mais e são mais econômicos.

