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1) 1cartolina branca
300 folhas de papel A4 branco 75g/m2 – (Chamequinho)
2 folhas de EVA (preto)
2 marcadores de quadro branco (Preto) (Pilot/Bic)
1 pincel tigre n°20
1 rel cola quente (no)
1 bloco de papel CANSON branco A4

9°ANO
3) Inglês
Livro Engage 3 – Oxford Student Special Edition (Blulivro)

EDITORA SARAIVA

4) Arte
5 potes de tinta acrílica (preto,branco,amarelo,vermelho e azul)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 tubos de cola branca líquida - 110g
1 tela (20x20 ou 30x40)
1 tesoura sem ponta
1 pincel n°0 e 10
2 blocos de papel desenho branco A4 Canson (210 x 297mm)
140g/m2

DONA CASMURRA E SEU TIGRÃO (IVAN JAF)
CORAÇÕES PARTIDOS (LUIZ ANTÔNIO AGUIAR)
LONGE DOS OLHOS (IVAN JAF)
ATAQUE AO COMANDO P.Q. (MOACYR SCLIAR)

5) Fichário ou caderno universitário, penal ou estojo, caneta azul,
caneta preta, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tesoura sem
ponta, tubo de cola em bastão, régua de 30cm e uma caneta
marca texto.

2) Português
4 livros paradidáticos:

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 (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 especícas 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 escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).

