LISTA 2 – MATERIAL DE ARTE – 2º ao 9º Ano – 2022
Senhores pais e responsáveis
Materiais adquiridos em 2021 e em bom estado de conservação poderão ser reaproveitados. Orientamos
que façam um checklist, juntamente com seus filhos e façam a reposição do que for necessário.
Todos os itens da lista 2 deverão ser colocados DENTRO da caixa (devidamente identificada com o nome
e série do aluno) – esses itens são exclusivos das aulas de Arte.
A caixa não deverá ser entregue antecipadamente na escola. Cada aluno a entregará diretamente à
professora, na primeira semana, no respectivo dia de aula de Arte.

 Caixa empilhável transparente 40,5 x 25,8 x 13,6 cm
 1 lápis preto nº2
 1 caneta permanente preta
 1 borracha branca e macia
 1 tesoura
 1 apontador com depósito
 1 jogo de canetas hidrográficas jumbo 12 cores
 1 caixa de giz de cera curto com 12 cores
 1 caixa de lápis de cor com 24 cores
 1 cola bastão 10gr
 1 cola líquida, branca, 110 gr
 1 régua transparente de 30cm
 1 caixinha de tinta guache 6 cores 15ml
 Aquarela 12 cores em pastilha
 1 pincel cerda chato 456/4 (ou aproximado)
 1 caixa com 06 cores de cola colorida -23g
 Massa de modelar 12 cores
 1 bloco de desenho branco A4 140 grs 20 fls
 5 sacos plásticos transparentes A4
 Bloco de creative paper (A4 bloco criativo 120gr – com 6 cores)
 1 cartolina branca
 2 fitas adesivas coloridas 12 x 10
 1 fita crepe 19x10
A relação de materiais estará disponível para compra nas papelarias
ECOBOX, KANGURU, ARUFONTES e CRISTAL – em ARUJÁ.
Materiais específicos, ou sucata, poderão ser solicitados de acordo
com o planejamento de cada componente curricular.

LISTA DE MATERIAL - 2º ANO – 2022
MATERIAIS DE SALA DE AULA – LISTA 1
II – Material de Uso Pessoal (colocar dentro da mochila)
I – Material Geral*
(Entregar no colégio nas datas que constam nas observações,
não colocar esses materiais na caixa de Arte)

- 2 cadernos de capa dura, universitários (brochurão), 48
folhas – tema livre
- 1 pasta plástica com elástico (cor livre)
- 2 pastas plásticas com presilha, romeu e julieta (cor livre)
com 25 sacos plásticos grossos em cada uma
- 1 pasta catálogo preta, com 50 plásticos grossos para
arquivo de provas
- 2 potes de massinha (aproximadamente 150 g), cores de
livre escolha
- 5 sacos plásticos A4 grossos com 4 furos, avulsos
- 1 pacote de bolinhas adesivas, aproximadamente 2 cm de
diâmetro (cor de livre escolha, exceto metalizadas)
- 6 envelopes brancos para carta (11 x 16 cm). Colocá-los
dentro de um saquinho com a identificação do aluno. Não
escrever nos envelopes.
- 1 jogo pedagógico (adequado a faixa etária).
- 1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas
em provas e atividades de todos os componentes
curriculares).












1 estojo grande com zíper contendo:
1 tubo de cola bastão (grande)
1 tubo pequeno de cola líquida
1 tesoura de ponta redonda (com o nome gravado)
1 régua transparente - 15 cm
1 caneta marca texto
4 lápis pretos apontados
1 borracha branca e macia
1 apontador com depósito simples
1 caixa de lápis de cor 12 cores



1 agenda escolar 2022 diária (1 página por dia da
semana, exceto finais de semana e férias), de
preferência espiral e com tamanho aproximado de
21X15.

 1 Flauta Doce Yamaha – Germânica (colocar nome
na capa e na flauta) – será usada somente nos
dias de aula de Música.
Obs: Escrever o nome do aluno em todos os
materiais de uso pessoal, inclusive nos lápis de cor e
flauta. A identificação poderá ser feita com etiquetas
pequenas ou com caneta permanente.

LIVROS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
EX. COMPLEMENTARES - MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
ARTES

Sistema de
Ensino Poliedro

INGLÊS
SHINE ON! 2
STUDENT'S BOOK ENHANCED DIGITAL PACK

ROBÓTICA
Robótica e Programação 1
Urano – Robótica e Tecnologia Educacional
Autor: Francisco Sousa
ISBN: 978-65-900031-1-9
*Comercializado unicamente na secretaria do colégio a partir
de 17/01/2022.

Editora: Oxford
Os livros didáticos (Sistema de Ensino Poliedro e Inglês)
serão comercializados pela empresa BookFair e a
encomenda deverá ser feita unicamente pela internet
www.bookfair.com.br (mais informações no folder).
Observações
1- TODOS OS MATERIAIS GERAIS deverão ser identificados COM ETIQUETAS (tema livre), com o nome e a série do
aluno. Os MATERIAIS DE USO PESSOAL deverão ser enviados dentro da mochila do aluno, no primeiro dia de aula,
também identificados.
2- Os materiais de maior consumo (cadernos, lápis, borracha, cola, etc.) deverão ser repostos à medida que forem
terminando.
3- Enviar as pastas etiquetadas com os plásticos já encaixados nas presilhas.
4- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de projetos pedagógicos.
5- Pastas e outros materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados.
6 - Os materiais gerais* deverão ser entregues no colégio nos dias 18/01 a 21/01 (3ª a 6ª feira, das 8h às 16h).
7- Materiais da lista 1 (gerais) não deverão ser enviados dentro da caixa de Arte.
8- Os livros do Sistema de Ensino Poliedro e Inglês serão entregues diretamente aos alunos nos primeiros dias de aula.
9- Livro de Robótica adquirir na secretaria do colégio.

LISTA DE MATERIAL - 3º ANO – 2022
MATERIAIS DE SALA DE AULA- LISTA 1
I – Material Geral*

II – Material de Uso Pessoal (colocar dentro da mochila)

(Entregar no colégio nas datas que constam nas observações,
não colocar esses materiais na caixa de Arte)

- 2 cadernos de capa dura, universitários (brochurão), 48
folhas – tema livre
- 1 pasta plástica com elástico (cor livre)
- 2 pastas plásticas com presilha, romeu e julieta (cor livre),
com 40 plásticos grossos em cada uma
- 1 pasta catálogo preta, com 50 sacos plásticos grossos,
para arquivo de provas
- 5 sacos plásticos A4 grossos com 4 furos, avulsos
- 1 pote de massinha (aproximadamente 150 g), cor de livre
escolha
- 12 palitos de sorvete (colocá-los dentro de um saquinho
com o nome do aluno)
- 1 pacote de bolinhas adesivas, aproximadamente 2 cm de
diâmetro (cor de livre escolha, exceto metalizadas)
- 5 envelopes brancos para carta (11 x 16 cm). Colocá-los
dentro de um saquinho com a identificação do aluno. Não
escrever nos envelopes.
- 1 jogo pedagógico (adequado a faixa etária).
- Minidicionário Aurélio – Edição Atualizada – Conforme a
nova ortografia
- 1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas
em provas e atividades de todos os componentes
curriculares).

 1 estojo grande com zíper contendo:
 1 tubo de cola bastão (grande)
 1 tesoura de ponta redonda
 1 caixa de lápis de cor 12 cores
 1 régua transparente - 15 cm
 1 caneta marca texto
 4 lápis pretos apontados
 1 borracha branca
 1 apontador com depósito simples
 1 agenda escolar 2022 diária (1 página por dia da
semana, exceto finais de semana e férias), de
preferência espiral e de tamanho aproximado
21x15.
 1 Flauta Doce Yamaha – Germânica (colocar nome
na capa e na flauta) será usada somente nos dias
de aula de Música.
Obs: Escrever o nome do aluno em todos os
materiais de uso pessoal, inclusive nos lápis de cor
e flauta.

LIVROS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
EX. COMPLEMENTARES - MATEMÁTICA

HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
ARTES

Sistema de
Ensino Poliedro

* Os livros didáticos (Sistema de Ensino Poliedro) serão
comercializados pela empresa Book Fair e a encomenda
deverá
ser
feita
unicamente
pela
internet
www.bookfair.com.br (mais informações no folder).

ROBÓTICA
Robótica e Programação 2
Urano – Robótica e Tecnologia Educacional
Autor: Francisco Sousa
ISBN: 978-65-900031-2-8
*Comercializado unicamente na secretaria do colégio a partir
de 17/01/2022.

Observações
1- TODOS OS MATERIAIS GERAIS deverão ser identificados COM ETIQUETAS (tema livre), com o nome e a série do
aluno. Os MATERIAIS DE USO PESSOAL deverão ser enviados dentro da mochila do aluno, no primeiro dia de aula,
também identificados.
2- Os materiais de maior consumo (cadernos, lápis, borracha, cola, etc.) deverão ser repostos à medida que forem
terminando.
3- Enviar as pastas etiquetadas com os plásticos já encaixados nas presilhas.
4- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de projetos pedagógicos.
5- Pastas e outros materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados.
6 - Os materiais gerais* deverão ser entregues no colégio nos dias 18/01 a 21/01 (3ª a 6ª feira, das 8h às 16h).
7- Materiais da lista 1 (gerais) não deverão ser enviados dentro da caixa de Arte.
8- Os livros do Sistema de Ensino Poliedro serão entregues diretamente aos alunos nos primeiros dias de aula.
9- Livro de Robótica adquirir na secretaria do colégio.

LISTA DE MATERIAL - 4º ANO – 2022
MATERIAIS DE SALA DE AULA - LISTA 1
II – Material de Uso Pessoal (colocar dentro da mochila)

I – Material Geral*
(Entregar no colégio nas datas que constam nas observações,
não colocar esses materiais na caixa de Arte)

- 2 cadernos de capa dura / universitários – 96 folhas; (espiral
/ tema livre)
- 1 pasta plástica com elástico (cor livre)
- 2 pastas plásticas com presilha, romeu e julieta – sem
saquinhos plásticos (cor livre)
- 1 pasta catálogo preta, com 50 sacos plásticos, para arquivo
de provas
- 2 envelopes brancos para carta (11 x 16 cm). Colocá-los
dentro de um saquinho com a identificação do aluno. Não
escrever nos envelopes
- Minidicionário Aurélio – Edição Atualizada – Conforme a
nova ortografia
- 1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas
em provas e atividades de todos os componentes
curriculares).













1 estojo grande com zíper contendo:
2 tubos de cola bastão
1 tesoura de ponta redonda
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 régua transparente - 15 cm
1 caneta marca texto
4 lápis pretos apontados / ou lapiseira 0.9
1 borracha branca
1 apontador com depósito simples
2 canetas esferográficas ponta fina na cor azul
2 canetas esferográficas ponta fina de cores da
preferência do aluno (exceto verde)



1 agenda escolar 2022 diária (1 página por dia da
semana, exceto finais de semana e férias), de
preferência espiral e de tamanho aproximado 21x15.



1 Flauta Doce Yamaha – Germânica (colocar nome na
capa e na flauta). Será usada somente nos dias de aula de
Música.

Obs: Escrever o nome do aluno em todos os materiais
de uso pessoal, inclusive lápis de cor e flauta.

LIVROS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
EX. COMPLEMENTARES - MATEMÁTICA

HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
ARTES

Sistema de
Ensino Poliedro

* Os livros didáticos (Sistema de Ensino Poliedro) serão
comercializados pela empresa Book Fair e a encomenda
deverá
ser
feita
unicamente
pela
internet
www.bookfair.com.br (mais informações no folder).

ROBÓTICA
Robótica e Programação 3
Urano – Robótica e Tecnologia Educacional
Autor: Francisco Sousa
ISBN: 978-65-900031-3-7
*Comercializado unicamente na secretaria do colégio a partir
de 17/01/2022.

Observações
1- TODOS OS MATERIAIS GERAIS deverão ser identificados COM ETIQUETAS (tema livre), com o nome e a série do
aluno. Os MATERIAIS DE USO PESSOAL deverão ser enviados dentro da mochila do aluno, no primeiro dia de aula,
também identificados.
2- Os materiais de maior consumo (cadernos, lápis, borracha, cola, etc.) deverão ser repostos à medida que forem
terminando.
3- Enviar as pastas etiquetadas com os plásticos já encaixados nas presilhas.
4- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de projetos pedagógicos.
5- Pastas e outros materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados.
6 - Os materiais gerais* deverão ser entregues no colégio nos dias 18/01 a 21/01 (3ª a 6ª feira, das 8h às 16h).
7- Materiais da lista 1 (gerais) não deverão ser enviados dentro da caixa de Arte.
8- Os livros do Sistema de Ensino Poliedro serão entregues diretamente aos alunos nos primeiros dias de aula.
9- Livro de Robótica adquirir na secretaria do colégio.

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO – 2022
MATERIAIS DE SALA DE AULA - LISTA 1

I – Material Geral*
(Entregar no colégio nas datas que constam nas observações,
não colocar esses materiais na caixa de Arte)

- 2 cadernos de capa dura / universitários – 96 folhas
(espiral / tema livre)
- 1 transferidor (180°)
- 1 pasta plástica com elástico (cor livre)
- 2 pastas plásticas com presilha, romeu e julieta (cor livre)
- 1 pasta catálogo preta, com 50 sacos plásticos grossos, para
arquivo de provas
- 2 envelopes brancos para carta (11 x 16 cm). Colocá-los
dentro de um saquinho com a identificação do aluno. Não
escrever nos envelopes
- Minidicionário Aurélio – Edição Atualizada – Conforme a nova
ortografia
- 1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas
em provas e atividades de todos os componentes
curriculares).

II – Material de Uso Pessoal (colocar dentro da mochila)
 1 estojo com zíper contendo:
 2 tubos de cola bastão
 1 tubo pequeno de cola líquida
 1 tesoura de ponta redonda
 1 caixa de lápis de cor 12 cores
 1 régua transparente – 20 cm
 1 compasso
 1 caneta marca texto
 Fita corretiva
 4 lápis pretos apontados / ou lapiseira 0.9
 2 borrachas brancas
 1 apontador com depósito simples
 2 canetas esferográficas ponta fina nas cores: preta e
azul
 2 canetas esferográficas ponta fina de cores da
preferência do aluno (exceto verde)


1 agenda escolar 2022 diária (1 página por dia da
semana, exceto finais de semana e férias), de preferência
espiral e de tamanho aproximado 21x15.

 1 Flauta Doce Yamaha – Germânica (colocar nome na
capa e na flauta). Será usada somente nos dias de aula
de Música.
Obs: Escrever o nome do aluno em todos os materiais de
uso pessoal, inclusive nos lápis de cor e flauta.
LIVROS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
EX. COMPLEMENTARES - MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
ARTES

Sistema de
Ensino Poliedro

ROBÓTICA
Robótica e Programação 4
Urano – Robótica e Tecnologia Educacional
Autor: Francisco Sousa
ISBN: 978-65-900031-4-6

* Os livros didáticos (Sistema de Ensino Poliedro) serão *Comercializado unicamente na secretaria do colégio a partir de
comercializados pela empresa Book Fair e a encomenda
17/01/2022.
deverá
ser
feita
unicamente
pela
internet
www.bookfair.com.br (mais informações no folder) .
Observações
1- TODOS OS MATERIAIS GERAIS deverão ser identificados COM ETIQUETAS (tema livre), com o nome e a série do aluno.
Os MATERIAIS DE USO PESSOAL deverão ser enviados dentro da mochila do aluno, no primeiro dia de aula, também
identificados.
2- Os materiais de maior consumo (cadernos, lápis, borracha, cola, etc.) deverão ser repostos à medida que forem terminando.
3- Enviar as pastas etiquetadas com os plásticos já encaixados nas presilhas.
4- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de projetos pedagógicos.
5- Pastas e outros materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados.
6 - Os materiais gerais* deverão ser entregues no colégio nos dias 18/01 a 21/01 (3ª a 6ª feira, das 8h às 16h).
7- Materiais da lista 1 (gerais) não deverão ser enviados dentro da caixa de Arte.
8- Os livros do Sistema de Ensino Poliedro serão entregues diretamente aos alunos nos primeiros dias de aula.
9- Livro de Robótica adquirir na secretaria do colégio.

Lista de Material – 6º Ano – 2022

LIVROS
KIT POLIEDRO 6º ANO
+
ROBÓTICA

VENTANA al Español - 1
Ed. Santillana

Módulo I
Coleção Letramento Digital
Instituto Eduki Editora

Obs: Os livros didáticos serão comercializados pela
empresa Book Fair e a encomenda deverá ser feita
unicamente pela internet, de acordo com as
orientações descritas no folder anexo.

*Comercializado unicamente na secretaria do colégio,
a partir de 17/01/2022

MATERIAL – Lista 1
Material Geral:
-

1 agenda; (uso opcional)
1 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos, para arquivo de provas;
1 pasta de plástico duro e transparente com ferragem (Redação);
5 cadernos universitários de 100 folhas para: Matemática
Português
Inglês e Espanhol
Ciências
História e Geografia

-

Lápis, lapiseira, canetas, cola, tesoura, borracha, lápis de cor, etc;
1 cadeado com chave para ser utilizado no armário individual;
1 dicionário;
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas em provas e atividades de todos os componentes
curriculares. Entregar à coordenação no 1º dia de aula.

Desenho Geométrico:
- 1 transferidor de acrílico (180º);
- 1 régua acrílica (30 cm);
- 1 compasso;
- 1 par de esquadros acrílicos (45º e 60º);
- 1 caderno de cartografia milimetrado (folhas brancas) com margem (50 folhas).

OBSERVAÇÕES
1 – Os livros paradidáticos serão requisitados no decorrer do ano letivo.
2 – TODOS OS MATERIAIS de uso pessoal deverão ser identificados, com o nome e série do aluno. Pastas e
demais materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados, exemplo: caderno de geometria.

Lista de Material – 7º Ano – 2022
LIVROS
KIT POLIEDRO 7º ANO
+

ROBÓTICA

VENTANA al Español - 2
Ed. Santillana

Módulo II
Coleção Letramento Digital
Instituto Eduki Editora

Obs: Os livros didáticos serão comercializados pela
empresa Book Fair e a encomenda deverá ser feita
unicamente pela internet, de acordo com as
orientações descritas no folder anexo.

*Comercializado unicamente na secretaria do colégio,
a partir de 17/01/2022

MATERIAL – LISTA 1
Material Geral:
-

1 agenda; (uso opcional)
1 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos, para arquivo de provas;
1 pasta de plástico duro e transparente com ferragem (Redação);
4 cadernos universitários de 100 folhas para: Matemática
Português
Inglês e Espanhol
Ciências
História e Geografia

-

Lápis, lapiseira, canetas, cola, tesoura, borracha, lápis de cor, etc;
1 cadeado com chave para ser utilizado no armário individual;
1 dicionário;
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas em provas e atividades de todos os componentes
curriculares. Entregar à coordenação no 1º dia de aula.

Desenho Geométrico:
- 1 transferidor de acrílico (180º);
- 1 régua acrílica (30 cm);
- 1 compasso;
- 1 par de esquadros acrílicos (45º e 60º);
- 1 caderno de cartografia milimetrado (folhas brancas) com margem (50 folhas).

OBSERVAÇÕES
1 – Os livros paradidáticos serão requisitados no decorrer do ano letivo.
2 – TODOS OS MATERIAIS de uso pessoal deverão ser identificados, com o nome e série do aluno. Pastas e
demais materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados, exemplo: caderno de geometria.

Lista de Material – 8º Ano – 2022
LIVROS
KIT POLIEDRO 8º ANO
+
ROBÓTICA

VENTANA al Español - 3
Ed. Santillana

Módulo III
Coleção Letramento Digital
Instituto Eduki Editora

Obs: Os livros didáticos serão comercializados pela
empresa Book Fair e a encomenda deverá ser feita
unicamente pela internet, de acordo com as
orientações descritas no folder anexo.

*Comercializado unicamente na secretaria do colégio,
a partir de 17/01/2022

MATERIAL – LISTA 1
Material Geral:
-

1 agenda; (uso opcional)
1 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos, para arquivo de provas;
2 pastas de plástico duro e transparente com ferragem (Redação e Filosofia);
4 cadernos universitários de 100 folhas para: Matemática
Português
Inglês e Espanhol
Ciências
História e Geografia

-

Lápis, lapiseira, canetas, cola, tesoura, borracha, lápis de cor, etc;
1 cadeado com chave para ser utilizado no armário individual;
1 dicionário;
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas em provas e atividades de todos os componentes
curriculares. Entregar à coordenação no 1º dia de aula.

Desenho Geométrico:
- 1 transferidor de acrílico (180º);
- 1 régua acrílica (30 cm);
- 1 compasso;
- 1 par de esquadros acrílicos (45º e 60º);
- 1 caderno de cartografia milimetrado (folhas brancas) com margem (50 folhas).

OBSERVAÇÕES
1 – Os livros paradidáticos serão requisitados no decorrer do ano letivo.
2 – TODOS OS MATERIAIS de uso pessoal deverão ser identificados, com o nome e série do aluno. Pastas e
demais materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados, exemplo: caderno de geometria.

Lista de Material – 9º Ano – 2022
LIVROS
KIT POLIEDRO 9º ANO
+
VENTANA al Español - 4
Ed. Santillana

Obs: Os livros didáticos serão comercializados pela empresa Book Fair e a encomenda deverá ser feita
unicamente pela internet, de acordo com as orientações descritas no folder anexo.

MATERIAL – LISTA 1
Material Geral:
-

1 agenda; (uso opcional)
1 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos, para arquivo de provas;
1 pastas de plástico duro e transparente com ferragem (Redação);
5 cadernos universitários de 100 folhas para: Matemática
Português
Inglês e Espanhol
Ciências
História e Geografia

-

Lápis, lapiseira, canetas, cola, tesoura, borracha, lápis de cor, etc;
1 cadeado com chave para ser utilizado no armário individual;
1 dicionário;
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas em provas e atividades de todos os componentes
curriculares. Entregar à coordenação no 1º dia de aula.

Desenho Geométrico:
- 1 transferidor de acrílico (180º);
- 1 régua acrílica (30 cm);
- 1 compasso;
- 1 par de esquadros acrílicos (45º e 60º);
- 1 caderno de cartografia milimetrado (folhas brancas) com margem (50 folhas).

OBSERVAÇÕES
1 – Os livros paradidáticos serão requisitados no decorrer do ano letivo.
2 – TODOS OS MATERIAIS de uso pessoal deverão ser identificados, com o nome e série do aluno. Pastas e
demais materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados, exemplo: caderno de geometria.

Lista de Materiais
Ensino Médio – 2022
LIVROS
SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO
1ª e 2ª séries – Coleção Lumen
3ª série – Coleção Hexa
* Os livros didáticos serão comercializados pela empresa Book Fair e a encomenda deverá ser feita
unicamente pela internet www.bookfair.com.br.

Material de Uso Pessoal e Geral
-

1 cadeado com chave para ser utilizado no armário individual (obrigatório).
1 planner ou agenda 2022 (opcional).
Cadernos universitários ou fichário a escolha do (a) aluno (a).
Lápis, lapiseira, canetas, cola, tesoura, borracha, réguas, compasso, lápis de cor, etc.
1 pacote com 500 folhas de sulfite A4 (folhas serão usadas em provas e atividades de todos os componentes
curriculares). Entregar à coordenação no 1º dia de aula.

OBSERVAÇÕES
1 – A lista das Obras Literárias adotadas em 2022 será divulgada no início do ano letivo.
2- TODOS OS MATERIAIS de uso pessoal deverão ser identificados, com o nome e a série do aluno. Pastas e
demais materiais do ano anterior poderão ser reaproveitados.
3- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano para a realização de projetos pedagógicos e/ou
Itinerários Formativos.

