1

LISTA DE MATERIAL - 9o ANO 2018
Apostila do Sistema de Ensino Uno – Editora Moderna – “Edição Atualizada”
- A aquisição das apostilas é obrigatória. Portanto, no início do ano letivo, será entregue um comunicado
explicativo com todas as informações para aquisição e formas de pagamento.

 Caderno ou Fichário para 11 professores

QUÍMICA – Laboratório de Química – É obrigatório o uso de jaleco branco com manga comprida, para
participação das aulas no laboratório. Esse jaleco deverá ser providenciado pelos pais.

INGLÊS –
01 dicionário: Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês com CD Rom. Editora: Oxford
Longman Dicionário Escolar para estudantes brasileiros com CD-Rom (2ª edição). Editora: Longman

ou

DESENHO GEOMÉTRICO
 01 caderno de desenho grande com margem – 50 folhas (trazer o caderno de desenho encapado com papel
dobradura azul, identificando-o com o respectivo nome)
 01 compasso
 01 transferidor
ARTES – Material de uso do aluno
 01 caixa de lápis de cor (pode ser do ano anterior)
 01 estojo de aquarela em pastilha (12 cores) – Marca: Molin, Faber Castell, Acrilex
 02 lápis preto 6B – Faber Castell
 01 pincel redondo – tigre série 266 – nº 02/14/24
 01 pincel chato - tigre série 267 – nº 12/18
 01 cola
 01 tesoura
 03 blocos de canson (folha branca) – marca Canson/Probus ou 60 folhas de papel vergê cor branca (180g) A4
 01 pasta preta com 50 plásticos identificada (para guardar trabalhos de Ed. Artística)
 01 régua de 30 cm
 01 caneta hidrocor preta
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MATERIAL A SER ENTREGUE NA SECRETARIA, a partir do dia 22/01/18 (2ª feira).
 01 resma de sulfite 24 A-4 (Report, Xerox, Ripax ou Copimax – não será aceita outra marca de sulfite)
 01 pasta com elástico fina (na cor azul) - com identificação para guardar provas (tamanho A - 4)
 revistas para recorte

Informações – Ano Letivo 2018
1 – Uniforme:
Uniforme de Verão:
Meninos: camiseta branca com manga curta e emblema do Colégio; bermuda de tactel, moleton ou jeans azulmarinho e tênis.
Meninas: camiseta branca com manga curta e emblema do Colégio; bermuda de coton ou jeans azul-marinho (até o
joelho) ou calça legging e tênis.

Uniforme de Inverno:
Meninos: camiseta manga longa ou curta com emblema do Colégio; blusão de moleton ou tactel azul-marinho com o
emblema do Colégio; calça azul-marinho (jeans, tactel ou moleton) e tênis.
Meninas: camiseta manga longa ou curta com emblema do Colégio; blusão de moleton ou tactel azul-marinho com o
emblema do Colégio; calça azul-marinho (jeans, tactel, moleton ou bailarina) e tênis.

Obs: - O aluno deverá sempre estar uniformizado em qualquer horário que vier
para o Colégio.
- Para as aulas de Educação Física não será permitido o uso de “jeans”.
2 – Início das aulas:
6o ano do E.F. II ao Ensino Médio – 22/01/2018 (2a feira)

3 – Horário de Funcionamento do Colégio:
6º ao 9o anos: MANHÃ - 7h às 12h15
TARDE - 12h45 às 18h
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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