LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
- ENSINO FUNDAMENTAL II 2021
Material para uso diário de acordo com o horário das aulas



















1 agenda para uso obrigatório*
1 caderno de 10 matérias
2 cadernos de 1 matéria (96 folhas)
2 cadernos de desenho (Arte e D.G.)
Canetas nas cores: vermelha, preta e azul
2 lápis preto nº02 – Sugestão: Soft Faber-Castell
1 tubo de cola bastão
2 borrachas – Sugestão: Soft Faber-Castell
1 apontador
1 tesoura (sem ponta)
1 tubo (pequeno) de cola líquida – Sugestão: Cola Gel 2 bicos – Faber-Castell
1 régua de 30cm
1 compasso com engrenagem de boa qualidade
grafite para o compasso
1 transferidor (180°)
1 par de esquadros
1 jogo de canetas hidrográficas – Sugestão: Vai e vem – Faber-Castell
1 caneta marca texto amarela

* A agenda será utilizada para melhor organização e comunicação entre escola e família
Materiais pessoais para uso ao longo do ano letivo






1 Pen Drive identificado com nome e ano do aluno
1 Dicionário de Língua Portuguesa (para uso em sala)
1 Dicionário de Língua Inglesa (para uso em sala)
1 Dicionário de Língua Espanhola (para uso em sala)
1 Atlas Geográfica Escolar

OBS: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura, apontador, régua, cola, lápis de cor, papel sulfite e folhas de
almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos escolares.

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
- ENSINO MÉDIO 2021

Material para uso diário de acordo com o horário das aulas











1 agenda escolar (indispensável) USO OBRIGATÓRIO
1 caderno de 10 matérias
2 cadernos de 1 matéria (96 folhas)
Canetas nas cores: vermelha, preta e azul
1 lápis preto nº02
1 tubo de cola bastão
2 borrachas
1 apontador
1 régua 30 cm
1 caneta marca texto amarela

0BS: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura,
apontador, régua, cola, lápis de cor, papel sulfite e folhas de
almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos
escolares.

