
Material escolar quantidade

Apontador (com lixeirinha) 1

Bloco de fichario branco 1

Bloco de papel canson A4 (140g)* 1

Bloco de papel canson A3* 1

bloco de papel vegetal 1

Borracha branca macia 2

Caderno universitário (96 folhas) 12

Calculadora (simples) 1

Caneta esferográfica com tinta azul 2

Caneta esferográfica com tinta vermelha 2

Caneta hidrocor (12 cores) 1

Caneta marca texto (cor a escolher) 1

Caneta hidrocor ponta fina na cor preta 1

Cola branca em bastão 2

Cola branca líquida 90g 1

Conjunto de esquadros 1

folhas de papel quadriculado 0,5 cm 10

Compasso 1

Lápis de cor (caixa com 12 cores) 1

Lápis preto (grafite 2B) 4

Lápis aquarela com 12 cores 1

Lápis preto (grafite 4B) 1

Massa de biscuit/ porcelana fria 85 g qualquer cor 1

Massa de modelar base plastilina 1

Minidicionário da Língua Portuguesa – nova ortografia (sugestão: Aurélio) 1

Minidicionário da Língua Portuguesa/Inglês – nova ortografia (sugestão: Richmond, Oxford ou Michaelis ) 1

Pacote de argila 1kg* 1

Régua de 30 cm 1

Rolo para pintura 1

Tesoura sem ponta (com identificação do nome do aluno) 1

Pen drive 4G para uso exclusivo do aluno 1

camisa velha 1

pincel grosso nº 10 1

pincel fino nº 14 1

Fone de ouvido 1

Transferidor 1

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. 

LISTA DE MATERIAL ENSINO MÉDIO

Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação e etiquetados.

 O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc... depende do seu bom uso e cuidado. A reposição DEVERÁ ocorrer quando necessária.

Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. 

As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo.

Nomear os uniformes.

Importante! Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome em letra de FORMA e série da criança.

Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo.

Livro de literatura: A aquisição do livro deverá acontecer após a primeira reunião com a professora da sala, quando ocorrerá a explicação do Projeto de 

Leitura e a indicação dos livros adequados para cada faixa etária.


