COUTO INTEGRAL BILÍNGUE
Lista de Material – Fundamental I

6º ANO
Material de uso individual:

1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão
1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang) (Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:


2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem
trabalhados.)

Livro didático de inglês:
9780994383907

OXFORD DISCOVER 2 COL COUTO MAGALHAES 6 ANO PK – Editora Oxford

Higiene Pessoal:




1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio
dental, e uma pasta de dentes.
1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar
dentro de uma mochila todos os dias)
1 caixa de lenços de papel

OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

Entrega de Materiais:

COUTO INTEGRAL BILÍNGUE
Lista de Material – Fundamental I

7º ANO
Material de uso individual:

1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão
1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang) (Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:


2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem
trabalhados.)

Livro didático de inglês:
9780994383914

OXFORD DISCOVER 3 COL COUTO MAGALHAES 7 ANO PK – Editora Oxford

Higiene Pessoal:




1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio
dental, e uma pasta de dentes.
1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar
dentro de uma mochila todos os dias)
1 caixa de lenços de papel

OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

Entrega de Materiais:

COUTO INTEGRAL BILÍNGUE
Lista de Material – Fundamental I

8º ANO
Material de uso individual:

1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão
1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang) (Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:


2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem
trabalhados.)

Livro didático de inglês:
9780994383921

OXFORD DISCOVER 4 COL COUTO MAGALHAES 8 ANO PK– Editora Oxford

Higiene Pessoal:




1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio
dental, e uma pasta de dentes.
1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar
dentro de uma mochila todos os dias)
1 caixa de lenços de papel

OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.
Entrega de Materiais:

COUTO INTEGRAL BILÍNGUE
Lista de Material – Fundamental I

9º ANO
Material de uso individual:

1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão
1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang) (Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:


2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem
trabalhados.)

Livro didático de inglês:
9780994383938

OXFORD DISCOVER 5 COL COUTO MAGALHAES 9 ANO PK – Editora Oxford

Higiene Pessoal:




1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio
dental, e uma pasta de dentes.
1 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar
dentro de uma mochila todos os dias)
1 caixa de lenços de papel

OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.

Entrega de Materiais:

