MATERIAL ESCOLAR - 2021
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ensino Médio
REAPROVEITAR, SE POSSÍVEL, MATERIAIS DE ANOS ANTERIORES

✓

Material de uso pessoal

QTD.

MATERIAL

02

Cadernos
ou fichário

01

Fichário

QTD.

TAMANHO / TIPO

MODELO

FOLHAS

universitário

com pauta

48

-----

-----

----

MATERIAL

DISCIPLINA
Língua Portuguesa “Gramática + Literatura”
Matemática
História – Geografia - Inglês - Espanhol
Filosofia - Sociologia
Química - Física - Biologia

QTD.

MATERIAL

01
-----

agenda para anotações
caneta esferográfica - azul
caneta esferográfica - vermelha

01
01

---------

caneta esferográfica - preta
caneta marca texto – amarela
lápis preto
apontador com depósito

01

pen drive (colocar nome)
pasta com trilho “simples – qualquer cor” com 60
plásticos
(para organizar material xerocopiado)
tesoura s/ ponta c/ o nome do aluno

01

Minidicionário: Língua Portuguesa “com Reforma

----01
01

borracha
fita corretiva
hidrográfica (12 cores)
régua (30 cm)

01

▪
QTD.

01

(sugestão: Aurélio)
Minidicionário: Espanhol
(sugestão: Michaellis ou Saraiva)
Minidicionário: Inglês
(sugestão: Michaellis ou Oxford Escolar)

Material para aulas de Arte (para alunos do 1º ano)

MATERIAL

01

bloco de papel canson A4 – branco

02

lápis preto HB

01

tinta guache (12 cores)

01

lápis de cor (24 cores)

---

cola branca escolar

✓

Ortográfica”

QTD.
01

MATERIAL
pincel escolar – chato
(nº 054 / Acrilex ou nº 815 -10 / Tigre)

01

pasta polionda escolar 315 x 226 x 35mm
(para organizar o material de arte)

01

plástico grosso para forrar carteira (60x 50 cm)

Material Didático - Pedagógico:

✓

•

Coleção Rede Pitágoras (modular) “Somos Educação”

•

OLEM “O líder em mim” (1º e 2º anos)

•

Material Pedagógico ESPA ( material impresso – produzido pela escola )

Observações:
•

É recomendável etiquetar o material com o nome e turma do aluno;

•

Se os materiais de uso pessoal forem insuficientes, será necessária a complementação dos mesmos;

•

Materiais específicos para determinadas atividades serão solicitados no decorrer do ano.

Qualquer dúvida ou eventualidade estaremos à disposição, pelos telefones: 2946 8688 / 2946 8295

