COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX
ENSINO MÉDIO
LISTA DE MATERIAL 2019
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2019 para o EM terão início no dia 04 de fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site do Livro Fácil (www.livrofacil.com), selecione o
Colégio Metodista Izabela Hendrix e digite a senha de acesso hendrixlf para receber os
descontos exclusivos para alunos do Colégio;
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola
separado por aluno.
Lote
1º lote

Último dia para comprar
28 de janeiro 2019

Data prevista de entrega no Colégio
01 de fevereiro 2019

2º lote

06 de fevereiro 2019

12 de fevereiro 2019

Material de uso diário
• 01 caderno para cada disciplina / caderno • 01 estojo contendo material comum
às disciplinas: lápis preto, borracha,
universitário / fichário
apontador, caneta azul, preta e
• Minidicionário de acordo com a Nova
vermelha, lápis de cor, tesoura,
Ortografia
régua e cola branca.
• Jaleco branco identificado com o nome –
Uso OBRIGATÓRIO nas aulas práticas.
* A lista dos livros de literatura será disponibilizada na segunda quinzena de fevereiro/2019.
* No decorrer do ano letivo poderá haver eventuais despesas com material pedagógico.
* Todo material deve ser devidamente identificado.
OBSERVAÇÕES:
•

Os livros e os cadernos deverão ser identificados com o nome do aluno, ano e disciplina.

•

NÃO será permitido empréstimo de Jaleco, cada aluno/a deverá ter o seu.

OPÇÕES DE VENDAS PARA UNIFORMES:

•
•
•

LIVRARIA E PAPELARIA TÊM DE TUDO – Rua Belmiro Braga, N°597 – Caiçara-BH. Tel:
(31) 3464-1905 (venda também por internet, telefone e entrega programada).
SPORT CENTER – Av. Do Contorno, Nº 6064 - Savassi - BH. Tel: (31) 3221-2435/32874300.
PAPELARIA BIKAS – Rua Lavras, Nº 188 – São Pedro - BH. Tel: (31) 3289-1000.

ESSA LISTA ESTÁ DISPONIVEL NO SITE: http://colegiometodista.g12.br/izabelahendrix.
Dúvidas sobre a lista compareça à Secretaria do Colégio ou ligue: 3244-7237.

colegio.izabelahendrix.edu.br
Rua Espírito Santo, 2055, Lourdes - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3244-7237

