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Material / Nível de Ensino

Lista de Material 2020
Ens. Fundamental II

6º ao 9º Ano

Material de Uso Individual
Apontador com depósito
Borracha macia
Caderno universitário 8 matérias
Caneta corretiva
Caneta esferográfica (azul e preta)
Caneta hidrográfica 12 cores (aula de artes)
Cola bastão (grande)
Cola branca líquida (grande)
Esquadro 45°
Esquadro 60°
Estojo com zíper
Giz de cera fino (caixa)
Lápis de cor grande (caixa)
Lápis preto 6B (para aula de artes)
Lápis preto nº2
Pincel marca texto (amarelo)
Régua 30cm acrílica transparente
Tesoura sem ponta
Transferidor 180º
Material de Uso Coletivo
Papel almaço A4 com pauta e margem
Papel canson A3 (bloco)
Papel linguagem com pauta e margem
Pasta catálogo com 20 env. A4 - preta
Pasta com elástico tamanho A4 - transparente fina
Saco plástico transparente grosso (tam. A4)
E.V.A. glitter
E.V.A. (cores variadas)
Folha de papel cartão preta
Folha de papel color set (qualquer cor)
Folha de papel color set fantasia ou textura
Folha de papel sulfite A4. 75g./m² - 500 folhas
Pote de 3g. - lantejoula (qualquer cor)
Pote glitter 3g.: perolado - prata - dourado
Refil de cola quente (fino)
Refil de cola quente (grosso)
Rolo de fita metalóide 15mm. (qualquer cor)
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Nota:
* Identificar todas as peças do uniforme e materiais de uso individual do(a) aluno(a).
* Todo e qualquer material, em bom estado de conservação, pode e deve ser utilizado.
* Entrega dos materiais:
INDIVIDUAL (na mochila do(a) aluno(a) diariamente)
COLETIVO (na 1ª semana de aula)
* Etiquetar todos os materiais com nome e série do(a) aluno(a) para conferência.
* Materiais de uso coletivo não serão devolvidos no término do ano.
* Material individual de uso diário, deverá ser reposto sempre que necessário.

