Lista de material – Ensino Fundamental II (6°ao 9° Ano)
2019
MATERIAL DE USO DIÁRIO


Agenda escolar ( á critério dos pais, para organização dos alunos)

SUGESTÃO DE CADERNO - 

 1 cadernos universitário 10 matérias de 200 folhas


 1 caderno universitário - espirais com capa dura de 96 folhas para português (6º ano)
 1 Estojo contendo canetas esferográficas azul, vermelha e preta, lápis ou
lapiseira, borracha, apontador, uma cola bastão e uma tesoura sem ponta e um
marca texto.
 pendrive (de uso exclusivo do aluno)








 cola branca liquida


1 caixa de lápis de cor – 24 cores



1 régua de 30 cm



1 Transferidor 360°/180°



2 Esquadros 90°/45° - 60°/30°



1 compasso



1 Calculadora









folhas de almaço (guardar em casa)


5 folhas de papel quadriculado para as aulas de matemática (guardar em casa)
cartolinas para trabalho de geografia (guardar em casa)

1 Dicionário de português com nova ortografia

folhas de papel quadriculado para as aulas de matemática (guardar em casa)


MATERIAL DE ARTE - 6º ao 9º anos e 1º ano médio






2 Bloco de Canson A4 branco( 1 para aula de Artes e outro para as aulas de VIAe)
2 Blocos de Canson A3 colorido (1 para aula de Artes e outro para as aulas de VIAe)
(guardar em casa)















1 marcador permanente preto com ponta dupla
1 cartolinas cores variadas
1 folha de papel pardo
2 unidade de E.V.A de cores ou estampas variadas
1 pincel nº 12
1 folhas de color set variadas
1 folhas de papel cartão cores variadas
1 folhas de papel laminado de cores variadas
1 caixa de tinta guache 06 unidades de 15ml, cores variadas
1 caixa de tinta plástica com 06 unidades de 15ml 
1 fita crepe comum 
1 fita adesiva transparente ( qualquer marca)
1 fita dupla face


MATERIAL DE CIÊNCIAS





1 jaleco branco de manga longa para uso nas aulas de laboratório 


OBSERVAÇÕES
 Uso obrigatório do UNIFORME a partir do 1º dia letivo. Todas as peças do




uniforme deverão estar com nome e sobrenome;


Uso do fichário proibido para os 6ºs anos.



Todo material deverá ser identificado;




Todos os materiais solicitados para serem guardados em casa, os professores avisarão
os alunos com antecedência para que tragam no dia da aula.



Materiais específicos serão solicitados durante o ano letivo.



Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

