INSTITUTO MARIA MONTESSORI
Rua Manoel Teixeira Camargos, 521
Contagem – Minas Gerais
TELEFONE: 3391-1204

LISTA DE MATERIAL - 6º ao 9º ANO/E. FUNDAMENTAL-II
TUTORIAL PARA COMPRA DO LIVRO
- Entre no site da Loja Virtual Positivo e faça o login: montessori.lojaescola.com.br
- Crie uma conta
- Preencha o formulário
- Preencha nome completo do aluno, série e nível de ensino [Ed. Infantil, Fundamental I (1º ao 5º),
Fundamental-II (6º ao 9º) e Médio (1º ao 3º). Os livros serão enviados de acordo com a série do
aluno.
- Se você tiver mais de um filho na escola, basta clicar em ADICIONAR MAIS ALUNOS.
- Crie uma senha (mínimo de 6 caracteres) para acessar a loja nas próximas vezes.
- Clique em CADASTRAR
- Após estar “logado” na loja, seu nome vai aparecer no topo da página
- Para iniciar a compra, clique no botão ADICIONAR AO CARRINHO
- Em seguida, aparecerá uma mensagem dizendo que a coleção anual foi adicionada.
- Clique em AVANÇAR.
- Confira os dados e escolha o frete (o endereço de entrega será sempre o da escola)
- Clique em AVANÇAR
- Confira endereço e frete.
- Escolha forma de pagamento e clique em AVANÇAR
- Aceitar os termos de uso
- Finalizar pedido.
1) GeoAtlas – Maria Helena Simielli – Ed. Ática
2) Dicionários de Português, Espanhol e Inglês
3)1 Caderno de 10 matérias e 1 caderno de desenho
4) Lápis preto, caneta azul, borracha, régua, apontador, cola
5) 1 Caixa de lápis de cor grande
6) 1 Jogo de esquadro e transferidor 180o, 1 compasso simples
7) 1 calculadora científica simples
8) Uma agenda escolar a seu gosto
9) 1 bloco de folhas para redação/carta
10) 1 pacote de 500 folhas de papel A4 (entregar na secretaria)

Recomendações: Marque todo o material e uniforme com seu nome e turma
Evite cadernos e agendas de capa dura, pois aumentam o peso da mochila.

Conhecer e respeitar limites é praticar a liberdade consciente e
responsável. É dar ao outro o mesmo direito à liberdade de pensar e
agir que você quer para você.

