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1 agenda.
1 caderno universitário de 12 matérias - capa dura - para todas as disciplinas
1 pasta transparente de elástico de 5 cm (cor fume) (etiquetada com nome e ano (série)) para
arquivar avaliações trimestrais.
1 pasta catálogo com 30 plásticos (para arquivo de atividades das diversas disciplinas)
6 lápis pretos nº02
1 borracha branca
1 régua de 30 cm (acrílico)
1 tesoura escolar sem ponta Tramontina (com nome gravado)
1 rolo de fita crepe (para uso individual do aluno)
4 canetas esferográficas ( 1 azul, 1 preta, 1 vermelha e 1 verde).
1 minidicionário da Língua Portuguesa
1 minidicionário de Inglês /Português (sugestão: Longman – Dicionário Escolar para estudantes
brasileiros – Inglês – Português / Português - Inglês)
1 minidicionário de Português /Espanhol (sugestão: Ed. Ática)
1 caneta marca texto
1 rolo de fita dupla face (uso individual do aluno)
1 fita mágica (uso individual do aluno)
Taxa anual de R$ 60,00 (atividades extras/ complementares)

MATERIAL DE LABORATÓRIO


1 avental branco

MATERIAL DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
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caixa de lápis de cor (não aquarelável – Marca Maped ou Faber Castell)
pasta catálogo preta com 50 plásticos grossos (só para Ed. Artística)
régua de 30 cm
tesoura
colas bastão
cola líquida
canetas pretas para retroprojetor ou marcador permanente
pincel nº 0, nº 08 e nº 12 – ref. 815
plástico para forrar a carteira de 0,50m x 0,60m
sacola para transportar o material da aula de Ed. Artística
bloco de Canson A4 branco 140g /m²
maleta pequena com alça, que caibam os pincéis, solventes e plástico para carteira
Bloco de papel vegetal A4 Sem Margem (Somente o 1° Ensino Médio)
O material para pintura em vidro e em tela, será solicitado posteriormente.

