LISTA DE MATERIAL 2020 – 9º ano
 9 cadernos de 96 folhas para as disciplinas de Português, Matemática, Física, Química
Geografia, Inglês, História, Educação Física e HSE.
 1 dicionário de Língua Portuguesa (obrigatório para todas as séries)
 1 dicionário Inglês/Português – Português/Inglês da OXFORD(obrigatório para todas as
séries)
 1 pasta plástica com presilhas e 30 folhas de fichário sem desenho ( Redação)
 1 pasta plástica com elástico (para guardar as atividades extras)
 500 folhas sulfite ( para serem entregues à coordenação no primeiro dia de aula).

Desenho Geométrico:












1 régua 30cm de acrílico (sugestão – marca TRIDENT ou ACRIMET)
1 jogo de esquadro 60° e 45° de acrílico (sugestão – marca TRIDENT ou ACRIMET)
1 transferidor 180º de acrílico (sugestão – marca TRIDENT ou ACRIMET)
1 compasso (sugestão – marca TRIDENT ou MAPED)
1 lixa de unha (para apontar o grafite)
1 apontador com suporte de lixo
1 borracha
1 lapiseira 0,5mm
pontas para compasso 2mm
1 pasta plástica com elástico, identificada com o nome do aluno para guardar o material.
1 caderno de desenho (sem pauta) – 6º ao 9ºANO
OBRIGATÓRIO EM TODAS AS AULAS DE DESENHO GEOMÉTRICO

Artes:












lápis de cor 24 cores
2 lápis nº 2 e 6B
1 borracha
1 régua
1 tesoura sem ponta
1 bloco de papel Canson A4
1 cola branca líquida
1 apontador com suporte de lixo
1 pasta plástica com elástico, para guardar o material do aluno
1 caderno de cartografia sem margem (desenho)
1 Aquarela com pincel simples
OBRIGATÓRIO EM TODAS AS AULAS DE ARTES.

Observações:
 Os materiais complementares de arte serão solicitados no decorrer do ano.
 O aluno deverá trazer os materiais para as aulas, conforme o horário que será entregue no
1º dia de aula.
 As indicações de leitura serão determinadas no início ou no decorrer do ano letivo.
 Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno.

