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Material escolar de uso individual 
1 caderno universitário de 1 matéria, exclusivo para 
Matemática 
1 caderno universitário – 8 matérias, sendo: 
1 apontador 
1 borracha branca macia 
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caneta azul 
1 caneta marca-texto amarela 
1 caneta preta  
1 caneta vermelha 
1 cola bastão 40g 
1 lápis preto ou lapiseira 
1 régua de 30 cm (transparente) 
1 tesoura escolar (sem ponta) 

Material específico de uso individual 
 
 

- Matemática:  
1 compasso 
1 jogo de esquadros 
1 transferidor chanfrado 
180° 
1 calculadora simples (caso 
o aluno ainda não tenha) 
5 folhas de papel 
milimetrado 
5 folhas de papel 
quadriculado 

- Arte:  
1 pasta polionda 
1 lápis preto 2B 
1 lápis preto 6B 
1 caixa de canetinhas 
hidrográficas (12 cores) 
1 caneta hidrográfica preta 
(ponta fina) 
10 folhas de papel sulfite 
A4 
 

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. Caso venha a ser necessário, a lista de material escolar poderá ser complementada assim que o retorno integral às aulas no 
modelo presencial for autorizado pelos órgãos oficiais; 
2. Sugerimos que o material escolar de uso individual (como cadernos, canetas, réguas, pasta para Arte, papel milimetrado, 
etc.) seja reaproveitado do material do ano anterior da melhor forma possível, adquirindo-se apenas o essencial; 
3. A lista de material escolar será publicada no site da escola, enviada por e-mail e divulgada nos novos grupos de WhatsApp a 
partir de 20 de janeiro; 
 
Material escolar (a ser entregue na escola) 
6 envelopes brancos A4 
6 sacos plásticos A4 (4 furos) 
 

Importante 
 

 A retirada da Apostila Anglo do aluno (Caderno 1), a entrega dos envelopes e sacos plásticos, assim como a aquisição dos 
livros de Inglês e de Espanhol,  na Feira de Livros da Escola, ocorrerão nos dias 21 e 22/01, nos seguintes períodos: 
- 6º ano: 21/01, quinta-feira, período da manhã (das 8h às 12h) 
- 7º ano: 21/01, quinta-feira, período da tarde (das 13h às 17h) 
- 8º ano: 22/01, sexta-feira, período da manhã (das 8h às 12h) 
- 9º ano: 22/01, sexta-feira, período da tarde (das 13h às 17h) 

 
 

 INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021 – 4ª-feira. 
 

 

Atenciosamente, 

Equipe Monteiro Anglo 

15/01/2021 

 


