Lista de Material EFG-FPL – 2019

Material que deve ser entregue na escola na
1ª semana de fevereiro

Material de posse obrigatória e permanente
do aluno, além de livros didáticos e
cadernos.

 500 folhas A4 brancas
 1 pacote Criative Paper
 2 pinceis atômicos (preto, azul, vermelho ou verde)
 1 vidro de cola colorida
 3 cartolinas brancas
 3 folhas de papel crepom
 2 folhas de papel color set
 1 caixa de clips tamanho médio
 1 rolo de fita crepe
 1 rolo de durex colorido
 1 rolo de fita dupla face
OBS: O responsável pode optar por adquirir e entregar o
material na Escola na primeira semana de aula ou efetuar o
pagamento da taxa de material no valor de R$ 60,00 na
Escola, no mesmo período.












2 borrachas
2 lápis pretos/lapiseira e grafite
3 canetas(azul/preta/vermelha)
1 pasta sanfonada
2 pastas pretas com 20 plásticos em cada
1 régua / 1 tesoura
1 calculadora HP 12 C
1 dicionário da Língua Portuguesa
1 dicionário Port/Espanhol
1 dicionário Port/Inglês – Longman (sugestão)
Qualquer outro material especificado pelo professor
da disciplina no início ou ao longo do ano.

OBS: Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do
aluno e não deve ser compartilhado.

Cartilha Escolar

A Cartilha Escolar é de pose obrigatória para o aluno e
seus familiares.
Ela contém todas as normas que regem a EFG-FPL, o
calendário escolar e os pontos importantes do
sistema de avaliação. Deverá ser paga junto à
mensalidade de fevereiro, e será entregue
aos alunos no início das aulas.

OBS: Pedimos especial atenção à calculadora (HP 12C). Identifique-a corretamente antes de traze-la para a
Escola e cuide bem dela ao longo dos anos para que não seja danificada. Ela é indispensável para as aulas
da área técnica e deve ser de uso individual obrigatório.
Não incentivamos o empréstimo de material entre alunos.
A Escola não se responsabiliza por perdas ou danos ao material individual do aluno.

