COLÉGIO MANGABEIRAS
LISTA DE MATERIAL – 2019
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

Cadernos e Diversos:


6 cadernos com 96 folhas.



1 caderno de capa dura espiral pequeno com 96 folhas (PLE – será usado até o 9º ano)



1 caderno de capa dura espiral pequeno com 96 folhas (para registros literários)



1 pasta sanfona (para arquivo de folhas A4)



1 pasta preta ou transparente com 30 plásticos (para produções de textos)



1 pacote de papel almaço



1 pacote de 200 folhas pautadas para fichário (para produção dos esquemas de estudo)



1 jaleco (será usado até o 9º ano)



Agenda

Estojo:


3 lápis pretos



3 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)



1 caneta marca-texto



1 caixa de lápis de cor



2 borrachas



1 apontador



1 régua (10 ou 15 cm)



1 tesoura pequena sem ponta



1 mini grampeador



1 cola bastão



1 pen-drive



1 conjunto de esquadros, transferidor e compasso (acompanhado de grafite para compasso)

Livros:


Matemática – 7º ano – Imenes & Lellis – Livro e Caderno de Atividades - Editora Moderna;



Geografia – 7º ano – Coleção “Nos dias de hoje” – Editora Leya;



Ciências – 7º ano – Fernando Gewandsznajder - Vida na Terra. Projeto Teláris – Editora Ática;



Literatura – as obras que comporão a biblioteca de sala serão indicadas no primeiro mês de
aula. Cada aluno comprará um livro, especificado pela professora. Este livro será devolvido no
final do ano.

Informações Importantes:


Os livros didáticos poderão ser adquiridos na Paper House Papelaria e Presentes - Av. dos
Bandeirantes, 863 - Bairro Mangabeiras - Telefone: (31) 3287-6601. Os demais materiais
poderão ser adquiridos em quaisquer livrarias/papelarias.



Quaisquer materiais (pastas, cadernos, atlas, dicionários, etc.) não esgotados no ano anterior
poderão ser utilizados.



Todo o material deverá ser etiquetado, inclusive o material do estojo. Os cadernos devem ser
encapados com plástico transparente.



No decorrer do ano letivo, livros paradidáticos poderão ser indicados. A escolha será orientada
pelos professores e avisada com antecedência.



Retorno às aulas no dia 4 de fevereiro de 2019 (segunda-feira).

comunicacao@grupobalaovermelho.com.br
Grupo Balão Vermelho
(31) 3194-2400

Desejamos a todos um Ano Novo cheio de alegrias!
Colégio Mangabeiras - Av. Bandeirantes, 800, Bairro Mangabeiras

