LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
6º AO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II
- 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
- 01 Lapiseira e 2 tubos de grafite 0,7 ou 6 lápis pretos
- 03 canetas esferográficas (1 preta, 1 azul e 1 vermelha)
- 01 apontador plástico com depósito
- 01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
- 01 caneta marca texto
- 01 corretivo
- 01 tesoura sem ponta
- 01 borracha
- 02 colas bastão (1 para uso do aluno e 1 para uso nas aulas de Arte)
- 02 tubos de cola líquida 90 gr (1 para uso do aluno e 1 para uso nas aulas de Arte)
- 01 régua plástica de 30 cm
- 01 grampo Romeu e Julieta para a pasta de Arte (deixar guardado em casa)
- Contact transparente para encapar a pasta de Arte (deixar guardado em casa)
- 01 compasso
- 01 transferidor
- 02 esquadros ( 1 de 30º e 1 de 45º)
- 01 pasta de elástico fina (qualquer cor) para arquivar as provas (colocar etiqueta com nome
e ano do aluno)
- 20 folhas de papel almaço (para serem utilizadas em trabalhos realizados na sala de aula)
- 300 folhas de sulfite
- 10 sacos plásticos (para arquivar avaliações e trabalhos)
- 01 dicionário Português/Inglês e Inglês/Português
- 01 Geoatlas
- 01 Dicionário Português
- 01 caderno universitário de 100 folhas para as disciplinas de Português e Redação.
- 01 caderno universitário de 10 matérias para as disciplinas: História, Geografia, Ciências,
Inglês, Orientação Educacional, Matemática (reservar pelo menos 2 partes), Espanhol (6º e 7º
ano).

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL NAS AULAS DE ARTE
6º Ano
-01 fita crepe
- 01 bloco de papel Canson A3 branco
- 01 régua plástica 40 cm
- 02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
- 04 cartolinas brancas
- 01 EVA com gliter qualquer cor
- 01 pacote de Criative - Lumipaper
7º Ano
- 01 fita crepe
- 02 folhas de papel color set (qualquer cor)
- 02 folhas de papel color set preto
- 01 bloco de papel Canson A3 branco
- 01 régua plástica 40 cm (colocar nome e ano do aluno). Pode ser a mesma que foi utilizada
em 2017. Ficará guardada na pasta de Arte.
- 02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
- 04 cartolinas brancas

8º Ano
- 02 folhas de papel color set (qualquer cor)
- 02 folhas de papel color set preto
- 04 cartolinas brancas
- 01 bloco de papel Canson A3 branco
- 01 régua plástica 40 cm (colocar nome e ano do aluno). Pode ser a mesma que foi utilizada
em 2017. Ficará guardada na pasta de Arte.
- 02 folhas de papel cartão preto

9º Ano
- 04 cartolinas brancas
- 01 bloco de papel Canson A3 branco
- 01 régua plástica 40 cm (colocar nome e ano do aluno). Pode ser a mesma que foi utilizada
em 2017. Ficará guardada na pasta de Arte.
- 02 folhas de papel cartão (preto)

