LISTA DE MATERIAL 2018 – 1ª e 2ª Série do Ensino Médio
MATERIAL INDIVIDUAL















01 – Agenda 2018
01 – Caderno universitário capa dura 15 matérias OU fichário para todas as matérias.
01 – Caderno de desenho grande capa dura (Arte)
01 – Caderno pequeno capa dura 48 fls (Física- fórmulas)
05 – Folhas de papel quadriculado
60 – Folhas de papel almaço- (listas de Física e Matemática)
01 – Pasta sanfonada plástica com 12 divisórias (Provas e trabalhos)
01 – Dicionário da Língua Portuguesa, de acordo com a nova ortografia
01 – Dicionário Inglês/Inglês
01 – Dicionário Português/Inglês – Inglês/Português
01 – Pen drive
01 – Revista para recorte (Artes)
01 – Jornal para recorte (Artes)
01 – Estojo (Uso Diário e Aulas de Artes)

USO DIÁRIO
02 Lápis pretos nº 2 ou lapiseira com grafite
extra e 2 lápis pretos 6B
01 Régua de 15 cm
01 Caneta Marca texto
01 Cola bastão pequena (Pritt)
01 Corretivo
01 Borracha branca
01 Apontador
02 Canetas esferográficas (azul/preta)

AULAS DE ARTES
01 Jogo de canetas hidrocolor 12 ou 24 cores
01 Compasso
01 Transferidor
01 Cola líquida
01 Caneta Stabillo Preta
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Caixa de lápis de cor de 12 ou 24 cores

LIVROS DIDÁTICOS:
LIVROS PARADIDÁTICOS 1º. Trimestre: Segue a lista dos paradidáticos que devem ser adquiridos para o
início das aulas. No mês de Março divulgaremos os paradidáticos do 2º e 3º Trimestres.

1º. Médio – Til – José de Alencar
2º. Médio – Minha Vida de Menina – Helena Morley
Higiene Bucal - 01 – Nécessaire contendo: 01 escova de dentes, 01 creme dental e 01 fio dental identificados
com caneta permanente. Estes itens devem ser repostos de acordo com a necessidade de cada aluno e
apropriados para cada idade.
Importante: Aproveitem os materiais de 2016 que estiverem em bom estado. Este é um princípio de economia
importante para todos.
 As aulas terão início dia 30/01/2018, terça-feira.
 O material deverá ser trazidos aos poucos para a Escola, de acordo com o horário enviado na semana
anterior ao início das aulas. Todos os itens devem estar etiquetados e identificados.
 Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano.
 A reposição de qualquer material da lista será de responsabilidade dos pais.
 As capas dos cadernos deverão estar dentro dos padrões da Escola e não será admitido qualquer
material que incite a violência, sexo, bruxaria, etc. (tanto em imagens quanto em palavras).
 A compra dos dicionários é opcional, pois o aluno poderá utilizar o que já possui, contanto que seja com
a nova ortografia.

