
 
LISTA DE MATERIAL - 2019 

Ensino Médio 
 

 
 
 
 1 marca-texto; 
 1 bloco de desenho (adquirido no Colégio); 
 1 bloco de redação (adquirido no Colégio); 
 1 bloco de avaliação (adquirido no Colégio); 
 1 bloco de relatório (adquirido no Colégio); 

 1 bloco milimetrado opaco A4  para o(a) aluno(a) da 1ª série  

 1 avental branco com mangas longas para as aulas de Laboratório. 
 
MATERIAL PARA A DISCIPLINA DE DESENHO GEOMÉTRICO E ARTES 
 
 lápis HB, 2B, 4B, 6B; 
 lapiseira 0,5 mm - grafite HB; 
 caneta nanquim - 0,5 mm não descartável; 
 tinta nanquim preta; 
 apontador; 
 borracha branca; 
 esquadros de acrílico transparente de 45º e 60º;  
 transferidor de acrílico transparente de 180º;  
 régua de acrílico transparente de 30 cm;  
 compasso de metal com adaptador para caneta nanquim;  
 lápis de cor; 
 1 jogo de canetas hidrográficas;  
 1 tubo de cola branca (não será permitido cola em bastão); 
 1 tesoura sem ponta (sugestão - Mundial) com nome completo do(a) aluno(a) gravado; 
 1 bloco de papel canson branco A3 - gramatura 140g/m2. 
 
 

IMPORTANTE:  
1. O(A) aluno(a) deverá trazer para o primeiro dia de aula um caderno (não novo) e caneta esferográfica azul.  

Não deverá trazer o material novo. 
2. Todos os cadernos deverão ser encapados com contact transparente e etiquetados com o nome completo 

do(a) aluno(a), do Colégio e série. 
3. Não será permitido o uso de estiletes, qualquer tipo de corretivo líquido e/ou fita e de um único caderno para 

diferentes disciplinas. 
4. Todo material que não estiver de acordo com a lista será devolvido. 
5. O material das disciplinas de Desenho Geométrico/História da Arte e Artes, deverá ter o nome completo do(a) 

aluno(a) e trazê-lo em todas as aulas das respectivas disciplinas, para que ele(ela) seja avaliado(a) na 
participação em sala de aula, se assim não o ocorrer, o(a) aluno(a) terá decréscimo na nota.  

6. Os professores das demais disciplinas pedirão o material escolar no início do ano letivo. 
7. O uso de cadernos universitários ou fichário é opcional, o que dependerá da habilidade e organização do(a) 

aluno(a). Uma vez que não consiga uma boa organização com o uso do fichário os professores solicitarão a  
substituição por cadernos universitários (excetuando Gramática, cujo uso do caderno universitário é 
obrigatório). 
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