Material de uso individual, para 2021, 1ª SÉRIE_EM
Solicitamos que identifiquem todas as peças do uniforme e materiais com o nome
completo do(a) aluno(a) e série que ele(a) frequentará.
USO INDIVIDUAL:
01 fichário com divisória e sanca para todas as matérias
02 blocos de fichário
01 pasta para portfólio A3
01 caneta hidrográfica preta(ponta fina)
Canetas esferográficas, azul e preta
Canetas marca-textos, amarela e verde
Lápis ou lapiseiras
01 kit de Geometria (compasso, esquadros 30º/6º e 45 transferidor e régua de 30 cm)
01 atlas geográfico
01 pacote de papel almaço com 100 folhas para Oficina de redação
01 pasta com 30 envelopes plásticos (para Oficina de redação)
01 avental branco, obrigatório, para as aulas presenciais de laboratório
Material básico para Artes:
01 caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
01 estojo com canetas hidrográficas, mínimo de 12 cores
02 lápis para desenho 2B
02 lápis para desenho 4B
01 Apontador (com depósito)
02 borrachas brancas macias
01 Bloco de Papel 180g/m² A4 (20 folhas) – qualquer marca
01 Bloco de Papel 180g/m² A3 (20 folhas) – qualquer marca
01 Bloco de Papel Criativo Colorset A4 – 6 cores, com 24 folhas – Romitec
01 régua com 30 cm, transparente
01 caderno de desenho com no mínimo 50 folhas ou 01 pacote de papel sulfite e mais 01
pasta plástica com elástico para guardar as folhas
01 paleta para pintura plástica
01 Kit de Tinta Acrílica Acrylic Colors 20ml Acrilex - 8 Tubos
01 Kit de Tinta Acrílica Neon Acrilex com 6 unidades
04 Pincéis chatos série 815 nºs 6, 8, 12 e 16
01 Pasta plástica A3 com alça (para guardar os trabalhos e armazenar os materiais)
01 toalha pequena para limpeza geral de materiais
01 tubo de cola líquida branca
03 telas para pintura (uma por trimestre), tamanho 40 x 50
PARADIDÁTICOS_LP:
Os livros paradidáticos de Literatura serão escolhidos pelos alunos em sala, a partir de uma
lista oferecida pela professora no início das aulas. Ao final de cada período pré-determinado
pelos próprios alunos (a data exata deverá ser marcada por eles dentro de um prazo que
corresponde a, aproximadamente, 30 dias), todos se reunirão em espaço apropriado para
apresentação das leituras (práticas de oralidade). Espera-se que o aluno, além de familiarizarse com a literatura clássica brasileira e portuguesa, também possa construir o hábito da leitura,
uma vez que ele teve a liberdade de escolha.
Inglês:
No início do ano, será solicitado um livro de leitura para a montagem de uma biblioteca da
sala.

