MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO

ANO LETIVO 2019

9° ANO ,
(Na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 28/08/2014 para regularização de
Lista de Material Escolar anexada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2019)
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01 agenda um dia por página referente ao ano de 2019 (será utilizado como meio de comunicação entre o colégio e a família,
além de item primordial de organização pessoal do aluno);
01 garrafinha para água para manter na mochila – uso diário;
08 cadernos universitários ou brochurão (espiral ou costurado tamanho grande) de 96 folhas (um para cada disciplina –
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Filosofia, Espanhol);
01 caderno pequeno de 96 folhas (espiral ou costurado) para Empreendedorismo;
01 bloco de fichário para a disciplina de Produção de Texto;
01 caderno de desenho pequeno exclusivo para matemática;
01 caderno de desenho comum exclusivo para artes;
01 estojo contendo: lápis grafite n° 2, apontador com depósito, canetas marca texto, borracha macia, tesoura sem ponta,
tubo de cola líquida, tubo de cola bastão, régua de 15 cm, canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), corretivo líquido
ou em fita;
01 pasta plástica fina com elástico tamanho ofício;
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (favor manter na caixinha);
01 jogo de canetas hidrocor com 12 cores (favor manter na caixinha);
01 régua em poliestireno de 30cm;
01 compasso;
01 transferidor de 180°;
02 esquadros (um de 45° e um de 90°);
06 folhas de papel vegetal para aulas de Geografia;
01 caneta permanente preta;
06 revistas velhas para pesquisa e recorte;
01 bloco de papel de alta gramatura (aproximadamente 140g) branco A4;
01 pincel redondo de cada tamanho: n° 6, 8 e 12;
01 pincel chato de cada tamanho: n° 6, 8 e 12;
01 caixa de tinta guache com 12 cores;
01 tela para pintura no tamanho 20 cm x 30 cm;
06 cartolinas brancas ou coloridas;
100 folhas de sulfite branco;
01 minidicionário de Língua Portuguesa;
01 livro “Gramática Fácil da Língua Portuguesa” - Evanildo Bechara;
01 livro “Caderno do Futuro” de Matemática do 9° Ano

LIVROS PARADIDÁTICOS: os livros devem ser adquiridos no livre comércio e trazidos até o início de cada bimestre, data essa que
iniciaremos os trabalhos com eles
• 1° Bimestre: O crime do Padre Amaro – Eça de Queirós
• 2° Bimestre: Amar verbo intransitivo – Mário de Andrade
• 3° Bimestre: O guarani – José de Alencar
• 4° Bimestre: Olhai os lírios do campo – Érico Veríssimo

IMPORTANTE: Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na primeira reunião de pais e mestres para o docente responsável. Os
demais pertences deverão ser enviados na mochila no primeiro dia de aula. Todos os itens deverão ser identificados com o nome completo e fase
do aluno. Solicitamos atenção quanto à reposição de alguns materiais ao término dos mesmos.
OBSERVAÇÃO: Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste de Conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público.

