Colégio Preve Júnior – Lista de Material 2016
Infantil 1 - fase 1
1 estojo com 2 repartições
1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)
1 cx de lápis de cor Jumbo (12 cores)
1 cx de gizão de cera Curton (12 cores)
1 pote de massa de modelar Soft (500 g)
1 tubo de cola branca grande (90 g)
2 potes de tinta guache 250 ml nas cores: amarela e vermelha
1 rolinho de pintura
1 balde com pá (para areia)
1 avental para pintura
1 pasta de papelão com elástico fina
1 pincel chato n°. 20
1 jogo pedagógico próprio para idade (jogos de encaixe, sequência lógica, ou brinquedos sonoros).
1 jogo de lego tipo “monta tudo”
1 folha de papel micro ondulado
1 jornal para recorte
1 bloco de creativepaper fluorescente
1 cartolina branca
4 folhas de color set (cartolina americana)
1 folha de papel camurça
1 folha de papel laminado
3 EVAS (1 estampado e 2 lisos)
2 rolinhos de durex colorido (azul)
1 revista para recorte
1 pincel de barba
1 gibi
1 lixa d’água (fina)
1 rolo de fita papel
1 livro de literatura infantil
2 rolos de papel toalha (para Artes)
1 pacote de perflex (para Artes)
1 pacote de canudinho dobrável (para Artes)
1 lancheira
1 mochila
1 pacote de algodão
Obs.: Manter na mochila:
- 2 trocas de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado
- 1 troca de tênis com o nome do aluno marcado
- 1 pomada de assadura
- 1 pote plástico contendo (1 escova de dente, 1 pasta de dente)
- 1 pacote de fralda
- 1 pacote de lenço umedecido

* Todos os materiais deverão vir com o nome do aluno.
* Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados os materiais necessários.
* Início das aulas e entrega dos materiais: 25/01/2016.

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Júnior – Lista de Material 2016
Infantil 1 - fase 2
1 cx de gizão de cera Curton (12 cores)
1 cx de lápis de cor jumbo (12 cores)
1 estojo de caneta hidrográfica Jumbo (12 cores)
1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)
1 pote de massa de modelar Soft (500g)
2 tubos de cola branca 90g
2 potes de tinta guache 250 ml, nas cores: preto e branco
1 caderno de desenho grande espiral capa dura
1 pincel chato nº. 18
1 rolinho de pintura
1 balde com pá (para areia)
100 folhas de papel sulfite branco A4
1 jogo pedagógico próprio para a idade (jogos de encaixe, sequência lógica, alfabeto móvel com peças grandes, ou
brinquedos sonoros)
1 jogo lego ”tipo monta tudo”
1 bloco de creativepaper fluorescente
1estojo com 3 divisórias
1 cartolina branca
2 folhas de color set (cartolina americana)
2 folhas de papel camurça
1 folha de papel crepom
1 folha de papel micro ondulado
1 folha de papel laminado
2 folhas de papel de presente
3 EVAS (1 estampado e 2 lisos)
2 rolinhos de durex colorido (amarelo)
1 rolo de fita papel
1 metro de fita de cetim de 1 cm
1 pacote de bexiga
1 livro de literatura infantil
1 pasta plástica fina com elástico
1 avental plástico para Artes
1 Gibi
1 tesoura sem ponta
2 rolos de papel toalha (para Artes)
1 pacote de perflex (para Artes)
1 pacote de canudinho dobrável (para Artes)
1 lancheira
1 mochila
Obs.: Manter na mochila:
- 2 trocas de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado
- 1 troca de tênis com o nome do aluno marcado
- 1 pomada de assadura
- 1 pote plástico contendo (1 escova de dente, 1 pasta de dente)
- 1 pacote de fralda
* Todos os materiais deverão vir com o nome do aluno.
* Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados os materiais necessários.
* Início das aulas e entrega dos materiais: 25/01/2016.

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Júnior – Lista de Material 2016
Infantil 2

1 cx de lápis de cor Jumbo ( 12 cores)
1 estojo de caneta hidrográfica Jumbo (12 cores)
1 cx de giz de cera Curton( 12 cores)
1 rolinho de pintura
1 pote de massa modelar (Soft) 500 g
1 tubo de cola branca 110g
1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)
2 potes de tinta guache 250 ml (cores diversas)
1 caderno de desenho grande, espiral
1 pincel chato nº 20
2 lápis preto nº 2
1 apontador com depósito
2 borrachas
1 estojo com 3 ou 4 divisórias
1 balde com pá (para areia)
1 avental plástico
Revistas para recorte
1 jogo pedagógico próprio para idade
20 folhas de papel Canson
1 bloco de creativepaper
2 folhas de papel cartão preto
2 folhas de color set ( cartolina americana)
1 livro de literatura infantil (sugestão de autores: Ruth Rocha, Ziraldo, Pedro Bandeira, Monteiro Lobato, Ana Maria
Machado, Lygia Fagundes Telles , Lya Luft etc. )
1 gibi
1 folha de papel crepom (vermelho)
1 mt de papel contact estampado e 1 mt do transparente
1 folha de papel presente
3 EVAs 2 lisos (preto e branco) e 1 estampado
1 tesoura sem ponta
1 novelo de lã
2 rolinhos de durex colorido (vermelho)
1 pacote de bexiga Cristal com 50 unidades
2 cartolinas branca
Retalhos de tecido
2 refis de cola quente grossa
1 pasta plástica fina com elástico
1 pote de margarina vazio (para guardar a massinha)
2 rolos de papel toalha (para Artes)
1 rolo de fita papel
1 pacote de perflex (para Artes)
2 pacotes de canudinho dobrável (para Artes)
1 lancheira
1 Mochila
20 botões
2 pacotes de lantejoula
1 metro de fita de cetim de 1 cm
Obs: Manter na mochila:
- 1 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado
- 1 troca de tênis com o nome do aluno marcado
- 1 pote plástico contendo (1 escova de dente, 1 pasta de dente)
- 1 garrafinha para água.
* Todos os materiais deverão vir com o nome do aluno.
* Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados os materiais necessários.
* Início das aulas e entrega dos materiais: 26/01/2016.

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Júnior – Lista de Material 2016

Infantil 3

1 cx de lápis de cor (12 cores)
1 estojo de caneta hidrográfica 12 cores (canetinha)
1 cx de giz de cera Curton (12 cores)
1 pote de massa de modelar Soft (500 g)
3 tubos de cola branca grande (90 g)
3 potes de tinta guache 250 ml nas cores: laranja, azul e verde
1aquarela
1 pincel chato n° 18
4 lápis preto nº 2
1 Ecotela (Novaprint 20 x 29 cm)
1 apontador com depósito
3 borrachas grande
1 estojo comum com 3 ou 4 divisórias
1 livro de literatura infantil
1 tesoura sem ponta
1 balde com pá (para areia)
1 avental plástico
2 revistas para recorte
100 folhas de sulfite A4
1 jogo pedagógico próprio para idade (memória, alfabeto móvel, dominó etc.)
1 rolinho para pintura
1 pote de margarina vazio (para guardar massinha)
3 folhas papel cartão
4 cartolinas branca
4 folhas de papel laminado nas cores: azul/vermelho/amarelo/verde
1 bloco de creativepaper fluorescente
1 pacote de palito de sorvete
3 rolos de durex colorido
1rolo de fita papel grossa
1 pacote de bexiga canudo sortido
2 folhas de color set (cartolina americana) nas cores: azul/amarelo/vermelho/preto
2 blocos de papel canson
3 EVAs lisosnas cores: marrom/azul/verde
1 EVA estampado
1 gibi
1 pote plástico para material individual (tamanho médio)
2 refis de cola quente fina
1 cola bastão
1 crepon
1 pacote de forminhas de doces
1 metro de contact transparente
1 metro de TNT
1 novelo de lã
1 rolo de fita papel grossa
1 pasta plástica fina com elástico
2 rolos de papel toalha (para Artes)
1 pacote de perflex (para Artes)
1 bloco textura visual 6 cores (Novaprint coleção Eco Cores)
1 pacote de canudinho dobrável (para Artes)
1 lancheira
1 mochila
Obs: Manter na mochila:
- 1 troca de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado
- 1 troca de tênis com o nome do aluno marcado
- 1 pote plástico contendo (1 escova de dente, 1 pasta de dente)
- 1 garrafinha para água.

* Todos os materiais deverão vir com o nome do aluno.
* Para algumas atividades no decorrer do ano, serão solicitados os materiais necessários.
* Início das aulas e entrega dos materiais: 26/01/2016.

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo

Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2016

1.º Ano do Ensino Fundamental

OBS.: O LIVRO SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Livro de Espanhol – Mi Mundo Y Yo 1 - Editora Ática - R$ 90,00

Professora: Mônica
01 caixa de lápis de 12 cores longo
01 estojo de canetas hidrocor de 12 cores
01 pote de massa de modelar (Soft) 500
01 caderno de pauta verde (caligrafia)
01 caderno pequeno quadriculado 1x1
01 Brinquedo quebra- cabeça - compatível com a idade
01 estojo com 3 ou 4 divisórias com os seguintes itens: 02 borrachas, 02 lápis preto n.º 2, 01 apontador com depósito, 01
cola bastão grande, 01 tesoura de ponta redonda, 01 tubo de cola branca 90g.
01 régua de 30 cm
01 pasta de papelão com plástico
1 bloco textura visual 6 cores (Novaprint coleção Eco Cores)

01 pacote de palito de sorvete colorido com 100 unidades
01 metro de TNT
01 livro de literatura infantil compatível com a idade de 6 anos dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado ou Ziraldo.
Todo material acima deverá ser entregue etiquetado para a professora Mônica.
MATERIAL DE ARTE


















02 cartolinas brancas
01 pote de tinta guache (Acrilex) 250 ml na cor vermelha
01 folha de papel de presente.
01 color set textura visual.
01 avental para pintura.
02 color set (cartolina americana) qualquer cor
02 folhas de papel crepom (qualquer cor)
02 EVAs (1 liso e 1 estampado)
02 rolos de papel toalha para atividades de pintura
01 tubo de cola branca 90g
01 pacote de pratinho descartável para atividades de pintura
01 pincelchato nº 18
01 fitilho dourado

1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)

2 metros de fita de cetim grossa
rolo de fita papel grossa
01 tubo de gliter (azul)
01 100 folhas de sulfite branco

Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Todo material escolar deve trazer o nome e a série da criança, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.
Prazo para entrega do material: 06/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida
ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio
Preve
Objetivo
Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2016

2.º Ano do Ensino Fundamental

OBS.: OS LIVRO SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Livro de Espanhol – Mi Mundo Y Yo 2 - Editora Ática - R$ 92,50
Minidicionário da Língua Portuguesa (Ruth Rocha): R$ 36,50

Professora Rosana
 01 caderno brochura grande capa dura com 96 folhas – vermelho
 01 caderno de caligrafia grande encapado de vermelho
 01 estojo com os seguintes itens: 02 borrachas, 02 lápis preto n.º 2, 01 apontador com depósito, 01tubo de cola
branca 90g, 01 cola bastão, 01 tesoura de ponta redonda,, 01 caixa de lápis de 12 cores longo.
 01 régua de 30 cm
 1 bloco textura visual 6 cores (Nova Print coleção Eco Cores)
 01 pasta de papelão vermelha com trilho contendo 04 plásticos
 1 metro de papel contact transparente
 01 dado(para matemática)
 100 folhas sulfite azul
 01 rolo de fita papel grossa
 01 metro de TNT estampado
 01 livro de literatura infantil compatível com a idade de 7 anos dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado ou
Ziraldo.
Todo material acima deverá ser entregue etiquetado para a professora Rosana.




















MATERIAL DE ARTE
01 caixa de giz de cera
01 pote de tinta guache (Acrilex) 250 ml na cor amarelo
02 folhas de papel cartão amarelo
03 cartolinas brancas

1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)

01 folha de papel crepom amarelo
02 folhas de papel dobradura amarelo
02 rolos de papel toalha para atividades de pintura
02 EVA.S (01 azul e 01 estampado)
01 pacote de algodão.
01 avental para pintura.
02 metros de fita de cetin fina
01 tubo de gliter prata.
01 folha de papel laminado (Prata)
05 botões médios.
01 tubo de cola branca 90g
100 folhas de sulfite
01 color set textura visual

Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Todo material escolar deve trazer o nome e a série da criança, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida
ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390
(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2016

3.º Ano do Ensino Fundamental

OBS.: O LIVRO SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Livro de Espanhol – Mi Mundo Y Yo 3 - Editora Ática - R$ 92,50
Minidicionário da Língua Portuguesa (Ruth Rocha): R$ 36,50

Prof.ª Silvia
 02 cadernos brochura grande capa dura com 96 folhas – amarelo
 02 cadernos brochura grande capa dura com 48 folhas – amarelo
 06 colchetes( Tipo bailarina)
 01 bloco papel moldura Nova Print 7 cores (Coleção Eco Cores)
 01 pacote de grampo plástico
 01 estojo com os seguintes itens: 02 borrachas, 02 lápis preto n.º 2, 01 apontador com depósito, 01tubo de cola
branca 90g , 01 cola bastão, 01 tesoura de ponta redonda, 01 caixa de lápis de 12 cores longo.
 01 régua de 30 cm
 01 pasta de papelão com elástico .
 01 pasta de papelão amarela com trilho com 04 plásticos
 01 livrode literatura infantil compatível com a idade de 8 anos dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado ou
Ziraldo.( Para o Projeto de Leitura).
Todo material acima deverá ser entregue etiquetado para a professora Silvia.
MATERIAL DE ARTE
 02 folhas de papel cartão vermelho
 01 pote de tinta guache (Acrilex) 250 ml na cor verde
 02 cartolinas brancas.
 01 avental para pintura.
 02 folhas de papel manteiga (vermelho e verde)
 01 folha de papel de presente
 01 folha de papel crepom vermelho















1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)

02 folhas de papel dobradura vermelho
02 rolos de papel toalha para atividades de pintura
02 EVAS (01verde e 01 estampado)
01 pacote de bexiga colorida com 50 unidades
01 fitilho
01 pincel chato nº 20
2 metros de fita de cetim grossa
01 tubo de cola branca 90g
01 novelo de lã
02 tubos de gliter dourado
01 folha de papel laminado (azul)
100 folhas de sulfite

Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Todo material escolar deve trazer o nome e a série da criança, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida
ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2016

4.º Ano do Ensino Fundamental

OBS.: O LIVRO SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Livro de Espanhol – Mi Mundo Y Yo 4- Editora Ática - R$ 96,50
Minidicionário da Língua Portuguesa (Ruth Rocha): R$ 36,50
Prof.ª Sandra








01 caderno brochura grande capa dura com 96 folhas - verde
01 pasta preta de papelão com trilho com 10 plásticos
01 estojo com os seguintes itens: 02 borrachas, 02 lápis preto n.º 2, 01 apontador com depósito, 01 cola bastão, uma
tesoura de ponta redonda, 01 caneta esferográfica azul, 01 caneta esferográfica preta, 01 caneta esferográfica
vermelha, 01 caneta marca texto amarela ou verde, 01 caneta retro projetor preta ou azul e 01 caixa de lápis de 12
cores longo.
01 régua de 30 cm
01 bloco de Criativo Nova Print (Coleção Eco Cores)
01 pasta de papelão verde com elástico para tarefa
01 livrode literatura infantil compatível com a idade de 9 anos dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado ou
Ziraldo

Todo material acima deverá ser entregue etiquetado para a professora Sandra.
MATERIAL DE ARTE



















02 folhas de papel cartão verde.
02 cartolinas brancas.
01 pote de tinta guache (Acrilex) 250 ml na cor azul.
02 folhas de papel manteiga verde.
02 folhas de papel crepom verde.
02 folhas de papel dobradura verde.
02 rolos de papel toalhapara atividade de pintura.
02 EVAS (01 vermelho e 01 estampado).
01 pacote de bexiga com 50 unidades coloridas.
01 pacote de palito de churrasco grande.
01 pacote de pratinho descartável para atividades de pintura.

1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm)

05 botões pequenos.
01 avental para pintura.
01 pincel chato nº 14.
01 folha de papel laminado azul.
01 tubo de cola branca 90g.

Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Todo material escolar deve trazer o nome e a série da criança, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida

ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2016

5.º Ano do Ensino Fundamental

OBS.: O LIVRO SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Livro de Espanhol – Mi Mundo Y Yo 5- Editora Ática - R$ 96,50
Minidicionário da Língua Portuguesa (Ruth Rocha): R$ 36,50
Prof.ª Sílvia
01 caderno de 10 matérias
 01 pasta preta de papelão com trilho com 10 plásticos
 01 pasta Catálogo com 50 plásticos
 01 estojo com os seguintes itens: 02 borrachas, 02 lápis, 01 apontador com depósito, uma cola bastão, uma tesoura
de ponta redonda, 01 caneta esferográfica azul, 01 caneta esferográfica vermelha, 01 caneta esferográfica preta, 01
caneta marca texto amarela ou verde e 01 caneta retro projetor preta.
 01 caixa de lápis de doze cores longo
 01 régua de 30 cm
 01 pacote de sulfite amarelo
 01 livro de literatura infantil compatível com a idade de 10 anos dos autores: Ruth Rocha, Ana Maria Machado ou
Ziraldo.
Todo material acima deverá ser entregue etiquetado para a professora Sílvia.
MATERIAL DE ARTES












02 folhas de papel cartão azul.

1 Ecotela( Novaprint 20 x 29 cm).

02 cartolinas brancas.
01 folha de papel crepom azul.
01 folha de papel dobradura azul.
02 rolos de papel toalha para atividades de pintura.
02 EVAS (01 amarelo e 01 estampado).
01 pacote de palito de churrasco grande.
02 folhas de papel laminado vermelho.
01 avental para pintura.

Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Todo material escolar deve trazer o nome e a série da criança, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida
ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA2016

6.º ao 9.º Ano do Ensino Fundamental

OBS: O LIVRO DE ESPANHOL E OS DICIONÁRIOS SERÃO VENDIDOS NA
SECRETARIA DO COLÉGIO

Minidicionário da Língua Portuguesa – R$ 36,50 – Ruth Rocha
Minidicionário de Inglês – Amadeu Marques – Editora Ática R$ 54,00
Minidicionário de Espanhol – Maria Eugênia - Editora Ática R$ 51,50
Livro de Espanhol para 6.º ano – Radix – Editora Scipione – R$ 98,50
Livro de Espanhol para 7.º ano– Radix– Editora Scipione– R$ 98,50
Livro de Espanhol para 8.º ano –Radix – Editora Scipione – R$ 101,00
Livro de Espanhol para 9.º ano –Radix – Editora Scipione – R$ 101,00

Para ficar na bolsa



01 caderno universitário (12 matérias) ou fichário
01 estojo completo para uso diário

 01 transferidor
 01 compasso
 01 régua de 30 cm
 01 par de esquadros de 45º e 60º

Material para aulas de Arte (Uso Individual)
Fica com o aluno






01 cola branca 90 g
01 tesoura de ponta redonda
01 caixa de lápis de 12 cores longo
01 régua 30 cm
01 lápis 6B

Fica na sala de Arte
 01 folha de papel cartão (qualquer cor)
 01 cartolina americana (qualquer cor)
 02 folha de papel crepom (qualquer cor)
 02 folhas de papel dobradura (qualquer cor)
 02 rolos de papel toalha para atividades de pintura
 01 bloco de folha A3
 01 tubo de cola 90 g.
 02 EVAs( 01 liso e 01 com estampa)
 100 folhas de sulfite





Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA2016

1.ª Série do Ensino Médio

OS DICIONÁRIOS SERÃO VENDIDOS NA SECRETARIA DO COLÉGIO

Minidicionário da Língua Portuguesa – R$ 36,50 – Ruth Rocha
Minidicionário de Inglês – Amadeu Marques – Editora Ática R$ 54,00

Para ficar na bolsa



01 caderno universitário (12 matérias) ou fichário
01 estojo completo para uso diário






01 cola branca 90 g
01 régua 30 cm
Dicionário de Inglês
Dicionário de Português

 01 transferidor
 01 compasso
 01 régua de 30 cm






Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

Colégio Preve Objetivo
Site: www.grupopreve.com.br/pederneiras

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA2016

2.ª Série do Ensino Médio

OS DICIONÁRIOS SERÃO VENDIDOS NA SECRETARIA DO COLÉGIO

Minidicionário da Língua Portuguesa – R$ 36,50 – Ruth Rocha
Minidicionário de Inglês – Amadeu Marques – Editora Ática R$ 54,00

Para ficar na bolsa



01 caderno universitário (12 matérias) ou fichário
01 estojo completo para uso diário






01 cola branca 90 g
01 régua 30 cm
Dicionário de Inglês
Dicionário de Português

 01 transferidor
 01 compasso
 01 régua de 30 cm






Os materiais ficarão na sala de Artes e deverão ser enviados em uma sacola separada do material de sala de aula.
Se for necessário outros materiais, pediremos durante o ano letivo.
Prazo para entrega do material: 05/02/2016
Início das aulas: 25/01/16

Se houver alguma dúvida ou para maiores esclarecimentos,
entre em contato com a secretaria do Colégio

(14)3283-8399 - 3283-8390

