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2022
Ensino Fundamental II e
Ensino Médio
Unid
07

Materiais
Cadernos universitários de 100 folhas – (1para cada matéria) .

01

Caderno de desenho espiral grande com margem – 100 folhas

04
01

Lápis grafite nº 02 Faber castell
Lapiseira

02

Borrachas brancas

01

Apontador com depósito

01

Caixa com 12 lápis de cor Faber Castell – (não aquarelável)

02

Canetas azuis

01
01

Caneta vermelha
Corretivo líquido
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Lápis grafite nº 02 Faber castell
Lapiseira
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Borrachas brancas

01

Apontador com depósito

01

Caixa com 12 lápis de cor Faber Castell – (não aquarelável)

02

Canetas azuis

01

Caneta vermelha

01

Corretivo líquido

01
01

Caneta Marca texto
Compasso pequeno

01

Transferidor pequeno

01

Esquadro de 30º (graus) 45º e 60º (graus) – Kit pequeno

01

Tesoura sem ponta Tramontina

01

Caneta Marca texto

01

Compasso pequeno

01

Transferidor pequeno

01

Esquadro de 30º (graus) 45º e 60º (graus) – Kit pequeno

01

Tesoura sem ponta Tramontina

01

Tubo de cola bastão Pritt – grande

01

Tubo de cola bastão Pritt – grande

Plásticos transparentes para pasta (*)

50

Plásticos transparentes para pasta (*)

01

Estojo de pano

01

Estojo de pano

01

Régua de 30 cm

01

Régua de 30 cm

500
01

Folhas de papel sulfite “Report A4” (*)
Pasta catálogo etiquetado com nome

Unid
01
01
01
01

Lista de higiene, material individual
Garrafa squize
Toalha higiênica-(uso pessoal, com nome)
Álcool em gel individual
Máscara protetora facial

50

500
01
Unid
01
01
01
01
01

(*) Os materiais
que estiverem
com essa
Folhas de papel sulfite “Report A4” (*)
identificação
Pasta catálogo etiquetado com nome
ficarão na escola
Lista de higiene, material individual
Garrafa squize
Toalha higiênica-(uso pessoal, com nome)
Álcool em gel individual
Máscara protetora facial

Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com Se necessário será pedido material para o
nome completo e série do aluno. Esses materiais serão
2º semestre e para as aulas de arte.
utilizados pelos alunos para atividades na escola.

Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com
nome completo e série do aluno. Esses materiais serão
utilizados pelos alunos para atividades na escola.

(*) Os materiais
que estiverem
com essa
identificação
ficarão na escola

Se necessário será pedido material para o
2º semestre e para as aulas de arte.

