LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

2021

ENSINO FUNDAMENTAL 1º Ano
03 unidades

Caderno brochurão 96 folhas

04 unidades

Envelopes brancos

Observação
o material de uso coletivo será solicitado
no decorrer do ano letivo

Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno:
01 caixa

Gizão de Cera

01 unidade

Tesoura sem ponta com nome gravado

01 unidade
04 unidades
01 unidade
01 unidade
01 caixa
02 caixas
10 unidades
02 unidades
01 caixa
01 unidade
01 unidade

Agenda grande com data
Borrachas grandes
Cola bastão
Estojo com ziper
Lápis hidrocor
Lápis de cor
Lápis grafite
Lapiseira
Material dourado pequeno
Régua 20 cm
Copo ou garrafa p/ uso pessoal

Edificado na fé, contruindo
o presente, contemplando
o futuro

LIVRO DIDÁTICO

Sistema de Ensino FTD (Estará à venda no Colégio)
obs.: Trazer os livros didáticos apenas quando solicitados pela professora

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser adiquiridos
somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br
cmagaranhuns@yahoo.com.br
(87)3761 3225

Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno.
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

2021

ENSINO FUNDAMENTAL 2º Ano

Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno:
03 unidades

Cadernos brochurão/ 60 folhas

01 unidade
01 unidade

Caderno de Desenho
Lapiseira

01 unidade

Copo ou garrafinha p/ uso pessoal

01 unidade

Tesoura sem ponta

01 caixa
01 caixa
01 caixa
01 unidade
01 unidade
01 Unidade
01 unidade

Hidrocor com 12 cores
Lápis de cor com 12 cores
Giz de cera
Régua de 20 cm
Cola bastão
Agenda escolar grande com data
Tabuada divertida

Observação
o material de uso coletivo será solicitado
no decorrer do ano letivo
Edificado na fé, contruindo
o presente, contemplando
o futuro

LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD (Estará à venda no Colégio)
Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser adiquiridos
somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br
cmagaranhuns@yahoo.com.br
(87)3761 3225

Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno.
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

2021

ENSINO FUNDAMENTAL 3º Ano

Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno:
04 unidades

Cadernos Brochurão com 60 folhas (não comprar cadernos de matérias)

01 unidade

Cola Branca de 90g

01 unidade

Caderno de Dezenho grande

01 caixa
01 caixa
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 Unidade

Lápis de cor grande
Lápis hidrocor
Estojo completo (canetas, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura sem ponta, corretivo)
Tabuada
Garafinha para água
Agenda escolar grande com data

Edificado na fé, contruindo
o presente, contemplando
o futuro

Observação
o material de uso coletivo será solicitado no decorrer do ano letivo

LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD (Estará à venda no Colégio)
Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser adiquiridos
somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br
cmagaranhuns@yahoo.com.br
(87)3761 3225

Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno.
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

2021

ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO

Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno:
04 unidades
01 unidade

Cadernos Brochurão com 60 folhas (não comprar cadernos de matérias)
Cola Branca de 90g

01 unidade

Caderno de Dezenho grande

01 caixa

Lápis de cor grande

01 caixa

Lápis hidrocor

01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 Unidade

Estojo completo (canetas, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura sem ponta, corretivo)
Tabuada
Garafinha para água
Agenda escolar grande com data

Edificado na fé, contruindo
o presente, contemplando
o futuro

Observação
o material de uso coletivo será solicitado no decorrer do ano letivo
LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD (Estará à venda no Colégio)
Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser adiquiridos
somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br
cmagaranhuns@yahoo.com.br
(87)3761 3225

Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno.
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

2021

ENSINO FUNDAMENTAL 5º Ano

Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno:
04 unidades
01 unidade

Cadernos Brochurão com 60 folhas (não comprar cadernos de matérias)
Cola Branca de 90g

01 unidade

Caderno de Dezenho grande

01 caixa

Lápis de cor grande

01 caixa
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 Unidade

Lápis hidrocor
Estojo completo (canetas, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura sem ponta, corretivo)
Tabuada
Garafinha para água
Agenda escolar grande com data

Edificado na fé, contruindo
o presente, contemplando
o futuro

Observação
*o material de uso coletivo será solicitado no decorrer do ano letivo
LIVROS DIDÁTICOS

Sistema de Ensino FTD (Estará à venda no Colégio)

Os Materiais Didáticos com a chave de acesso à plataforma de Ensino para o ano letivo de 2021, deverão ser adiquiridos
somente na tesouraria do colégio, conforme consta no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2021".

www.colegiocma.com.br
cmagaranhuns@yahoo.com.br
(87)3761 3225

Todo material deverá vir marcado com nome do estudante, série e turno.
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