
LISTA DE MATERIAL 2017

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

Fundamental II – 9º ano 

DESCRIÇÃOQUANTIDADE

Canetas esferográficas - cor: azul02

Caneta esferográfica - cor: verde01

Canetas marca-texto02

Lápis grafite ou lapiseira02

Lápis grafite HB01

Material de uso individual: todo material deverá estar com o nome do(a) aluno(a). 

Tesoura escolar sem ponta01

Borracha branca01

Cola bastão grande (Sugestão: Pritt)01

Caixa com 24 lápis de cor 01

Régua acrílica de 30 cm01

Transferidor 360 graus01

Jogo de esquadros01

Compasso01

Jogo de canetas hidrográficas ponta fina - 24 cores01

Lápis grafite 2B (Sugestão: Faber Castell)01

Apontador01

Lápis grafite 6B (Sugestão: Faber Castell)01

Caneta hidrográfica color 850 júnior - cor: preta 01

Cadernos universitários com 100 folhas ou fichário06

Caderno espiral com pauta – 96 folhas 01

Caderno sem pauta – 96 folhas (15 x 21)01

Agenda escolar (uso opcional)01

Pasta ofício com elástico transparente - cor: azul01

Minidicionário Espanhol/Português –  Português/Espanhol 
(Sugestão: Editora Saraiva)

01

Minidicionário da Língua Portuguesa (Sugestão: Houaiss) 01

Minidicionário Português/Inglês – Inglês/Português (Sugestão:
The Landmark Dictionary NEW – Editora Richmond Publishing )

01



MATERIAIS DE USO COLETIVO

Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues separadamente, no primeiro dia de aula.
Os materiais adquiridos nas papelarias parceiras serão entregues por elas.

DESCRIÇÃOQUANTIDADE

Caneta marca-texto - cor: azul01

01

Tinta confetti art teen de 15 ml - 6 cores (Sugestão: Acrilex)01

Caderno de desenho com margem (200 mm x 275 mm)01

Canetas hidrográficas - cor: preta

01 Caixa de tinta guache - 12 cores01

Estojo caneta retroprojetor colorida - 6 cores01

Folhas papel celofane - cores sortidas05

02

01 Pote de massa de biscuit de 200 g com 4 unidades

01 Blocos de desenho canson A4 - cor: branco02

Tinta nature colors neon - 6 cores (Sugestão: Acrilex)01

01

01 Telas de pintura tecido (20x30)03

Pincel chato longo 815 nº4 (Sugestão: Tigre)01

Pincel chato longo 815 nº6 (Sugestão: Tigre)01

01 Pacote papel sulfite A4 - 100 folhas de 75 g

01 Multi-Tak massinhas adesivas de 35 g01

01


