Ensino Fundamental II

6º

ANO

Lista de materiais

2019

Arte

Material de uso Pessoal

01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas
01 rolo de fita crepe
01 tubo de nankin azul
01 caixa de tinta PVA colorida
02 pincéis redondos (n°4 e n°8)
03 envelopes brancos A4
02 metros de TNT (marrom)
03 folhas de cartolina branca
02 tubos de cola grandes
01 pacote de papel canson 180gr A4 (colorido)
05 folhas de papel canson 180gr A4 (branco)
01 rolo de durex
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (verde)
02 placas de EVA estampada
02 placas de EVA com gliter (azul e verde)
03 folhas adesivas A4
05 folhas de papel de seda vermelho
01 cola instantânea nº2
01 pacote de textura visual
01 pacote de moldura visual

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado
e deverá ser renovado sempre que necessário

Ciências
O material que for preciso para as experiências
será solicitado oportunamente

01 caderno universitário (10 matérias) de sua
preferência
01 estojo
02 lápis preto
03 lápis (2B, 4B e 6B)
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm
01 compasso
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor
01 tubo de cola bastão médio
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário da Língua Portuguesa
01 calculadora simples

Livros Paradidáticos
A lista dos livros paradidáticos será enviada no
início do ano letivo de 2019.

Inglês e Espanhol
01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português

Observações:
O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) até o dia 15/01/2019, para que os professores
possam organizá-los antes do início das aulas.
As aulas terão início dia 23 de janeiro de 2019 (4ª-feira).

Ensino Fundamental II

7º

ANO

Lista de materiais

2019

Arte

Material de uso Pessoal

01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas
01 rolo de fita crepe
01 vidro de nankin azul
01 caixa de tinta PVA colorida
02 pincéis redondos (n°4 e n°8)
03 envelopes brancos A4
02 metros de TNT (marrom)
03 folhas de cartolina branca
02 tubos de cola
01 pacote de papel canson 180gr A4 (colorido)
05 folhas de papel canson 180gr A4 (branco)
01 rolo de durex
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (verde)
02 placas de EVA estampada
02 placas de EVA com gliter (azul e verde)
03 folhas adesivas A4
05 folhas de papel de seda vermelho
01 cola instantânea nº 2
01 pacote de textura visual
01 pacote de moldura visual

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado
e deverá ser renovado sempre que necessário

Ciências
O material que for preciso para as experiências
será solicitado oportunamente

01 caderno universitário (10 matérias) de sua
preferência
01 estojo
02 lápis preto
03 lápis (2B, 4B e 6B)
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm
01 compasso
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor
01 tubo de cola bastão médio
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário da Língua Portuguesa
01 calculadora simples

Livros Paradidáticos
A lista dos livros paradidáticos será enviada no
início do ano letivo de 2019.

Inglês e Espanhol
01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português

Observações:
O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) até o dia 15/01/2019, para que os professores
possam organizá-los antes do início das aulas.
As aulas terão início dia 23 de janeiro de 2019 (4ª-feira).

Ensino Fundamental II

8º

ANO

Lista de materiais

2019

Arte

Material de uso Pessoal

01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas
01 rolo de fita crepe
01 tubo de nankin azul
01 caixa de tinta PVA colorida
02 pincéis redondos (n°4 e n°8)
03 envelopes brancos A4
02 metros de TNT (marrom)
03 folhas de cartolina branca
02 tubos de cola
01 pacote de papel canson 180gr A4 (colorido)
05 folhas de papel canson 180gr A4 (branco)
01 rolo de durex
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (verde)
02 placas de EVA estampada
02 placas de EVA com gliter (azul e verde)
03 folhas adesivas A4
05 folhas de papel de seda vermelho
01 cola instantânea nº 2
01 pacote de textura visual
01 pacote de moldura visual

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado
e deverá ser renovado sempre que necessário

Ciências
O material que for preciso para as experiências
será solicitado oportunamente

01 caderno universitário (10 matérias) de sua
preferência
01 estojo
02 lápis preto
03 lápis (2B, 4B e 6B)
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm
01 compasso
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor
01 tubo de cola bastão médio
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário da Língua Portuguesa
01 calculadora simples

Livros Paradidáticos
A lista dos livros paradidáticos será enviada no
início do ano letivo de 2019.

Inglês e Espanhol
01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português

Observações:
O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) até o dia 15/01/2019, para que os professores
possam organizá-los antes do início das aulas.
As aulas terão início dia 23 de janeiro de 2019 (4ª-feira).

Ensino Fundamental II

9º

ANO

Lista de materiais

2019

Arte

Material de uso Pessoal

01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas
01 rolo de fita crepe
01 vidro de nankin azul
01 caixa de tinta PVA colorida
02 pincéis redondos (n°4 e n°8)
03 envelopes brancos A4
02 metros de TNT (marrom)
03 folhas de cartolina branca
02 tubos de cola grande
01 pacote de papel canson 180gr A4 (colorido)
05 folhas de papel canson 180gr A4 (branco)
01 rolo de durex
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (verde)
02 placas de EVA estampada
02 placas de EVA com gliter (azul e verde)
03 folhas adesivas A4
05 folhas de papel de seda vermelho
01 cola instantânea nº 2
01 pacote de textura visual
01 pacote de moldura visual

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado
e deverá ser renovado sempre que necessário

Ciências
O material que for preciso para as experiências
será solicitado oportunamente

01 caderno universitário (10 matérias) de sua
preferência
01 estojo
02 lápis preto
03 lápis (2B, 4B e 6B)
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm
01 compasso
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor
01 tubo de cola bastão médio
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário da Língua Portuguesa
01 calculadora simples

Livros Paradidáticos
A lista dos livros paradidáticos será enviada no
início do ano letivo de 2019.

Inglês e Espanhol
01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português

Observações:
O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) até o dia 15/01/2019, para que os professores
possam organizá-los antes do início das aulas.
As aulas terão início dia 23 de janeiro de 2019 (4ª-feira).

