LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Ensino Médio – 1º ano
1) 1 rolo de fita (grande) KRAFT 50g/m - marrom
1 bloco de papel colorido (creative paper, canson, etc)
1 cartolina dupla face (qualquer cor)
500 folhas de papel A4 (Branco - Report ou Chamequinho) (75g/m2)
100 folhas de sulfite colorido
1 folha de EVA (marrom)
2 marcadores de quadro branco (Preto) (Pilot/Bic)
1 pincel tigre n°12
1 refil cola quente (fino)
2) Português
1 monobloco grande
3) Livros Paradidáticos
Auto do busão do inferno - Autor: Álvaro Cardoso Gomes (Ática)
Os Lusíadas em quadrinhos - Série Clássicos em HQ - Autor: Fido Nesti (Peirópolis)
4) Inglês
Achieve 1 – Oxford Second Edition SB (Blulivro)
5) Arte
1 pote de tinta acrílica (preto, branco, amarelo, vermelho ou azul)
Lápis de cor – 12 cores
2 tubos de cola branca líquida – 110g
1 tela (20x20 ou 30x40)
1 tesoura sem ponta
1 pincel nº 0 e 10
6) Matemática
Calculadora científica
7) Fichário ou caderno universitário, penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, lápis, borracha, apontador, tubo de cola em bastão e
régua.

OBSERVAÇÕES:
 O livro integrado Positivo e o Livro de Inglês Oxford estarão disponíveis nas Livrarias Blulivro;
 Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
 Entregar o material escolar (item 1) no primeiro dia de aula, diretamente para o professor;
 As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo;
 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para
evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano;
 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 Uniforme de uso obrigatório: camisa do Ensino Médio e calça jeans (azul e sem rasgos). Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos
Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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