Lista de Materiais do Fund II e Médio 2021.
Descrições dos Materiais:
Lápis preto nº 2.
Canetas marca texto (cores diferentes).
Canetas esferográficas pretas.
Borracha macia.
Régua de 30 cm transparente.
Compasso.
Jogo de esquadros 45º e 90º.
Transferidor 180º.
Monobloco – somente nas aulas de matemática para o FUND II.
Corretivo de fita.
Apontador com depósito.
Cola em bastão.
Avental branco de mangas compridas para as aulas no laboratório com identificação, será
1
solicitado com antecedência pela professora.
1 pct Envelopes plásticos com 4 furos - oficio grosso (deixar no colégio).
● Sugerimos para o ENSINO FUND II: 2 Cadernos universitários de 10 matérias ou 5 cadernos
com 96 folhas, sendo repostos a cada término da matéria.
● Sugerimos para o ENSINO MÉDIO: 2 Cadernos universitários de 10 matérias ou fichário com
10 divisões.
Quant
Descrições dos materiais para as aulas de Arte: 6ºano.
1cx
Lápis de cor.
1cx
Giz pastel oleoso com 12 cores (sugestão: marcas Pentel, Staedtler ou Cray).
1
Conjunto de canetas hidrográficas.
3
Pincéis nº6, 10 e 14 (sugestão: marca Tigre ou Condor).
1
Pasta catálogo com 50 plásticos.
2
Blocos de canson A4(branco) de 140 mg – deixar na sala de arte.
1
Bloco de Color Set-tamanho A4 -(sugestão: marca Nova Print) – deixar na sala de arte.
Potes de tintas acrílicas 37 g – cores: vermelho, azul, amarelo, preto e branco – deixar na
5
sala de arte.
1 kit Massa de modelar 12 cores - 1ºbimestre (sugestão: marca faber-Castell ou Acrilex).
1
Tela 20 x 30 com nome - 2ºbimestre.
Quant
Descrições dos materiais para as aulas de Arte: 7ºano.
1cx
Lápis de cor.
1cx
Giz pastel oleoso com 12 cores (sugestão: marcas Pentel, Staedtler ou Cray).
1
Conjunto de canetas hidrográficas.
3
Pincéis nº6, 10 e 14 (sugestão: marca Tigre ou Condor).
1
Pasta catálogo com 50 plásticos.
1 kit Massa de modelar 12 cores - 1ºbimestre (sugestão: marca faber-Castell ou Acrilex).
1
Tela 20 x 30 com nome - 2ºbimestre.
Quant
Descrições dos materiais para as aulas de Arte: 8ºano.
1cx
Lápis de cor.
1cx
Giz pastel oleoso com 12 cores (sugestão: marcas Pentel, Staedtler ou Cray).
1
Conjunto de canetas hidrográficas.
3
Pincéis nº6, 10 e 16 (sugestão: marca Tigre ou Condor).
1
Pasta catálogo com 50 plásticos.
1 pct Massa Bisquit 90g: 1 cor a escolha do(a) aluno(a) - 1ºbimestre.
Quant
Descrições dos materiais para as aulas de Arte: 9ºano.
1cx
Lápis de cor.
1cx
Giz pastel oleoso com 12 cores (sugestão: marcas Pentel, Staedtler ou Cray).
1
Conjunto de canetas hidrográficas.
3
Pincéis nº6, 10 e 16 (sugestão: marca Tigre ou Condor).
1
Pasta catálogo com 50 plásticos.
1 pct Massa Bisquit 90g: 1 cor a escolha do(a) aluno(a) - 1ºbimestre.
Obs.: Devido à pandemia do Covid-19 utilizamos somente alguns materiais em 2020, verifique
antes a necessidade de comprar os itens acima.
Os materiais de Arte serão recolhidos somente pela professora da disciplina em aula.
Outros materiais poderão ser solicitados de acordo com a atividade a ser desenvolvida.
Quant.
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Em parceria com a Nipon Papelaria, o responsável poderá adquirir o Kit completo ou os itens avulsos(serão
aceitos
todos
os
cartões
de
crédito)
.
Será
pela
internet
através
do
site;
VANGOGH.LISTADOCOLEGIO.COM.BR, com a entrega diretamente na residência do(a) aluno (a). Nipon
Papelaria(frete grátis no Kit completo)

LIVRO PARA AS AULAS DE ESPANHOL DO FUND II.
□
Espanhol: Ventana – Editora Santillana – 2ª Edição.
OBS: Comunicamos que houve mudança pedagógica no material Ventana, portanto, não serão
aceitas e utilizadas as versões anteriores, seguem as ilustrações das novas capas.
(6º ano – volume 1);
(7º ano – volume 2);
(8º ano – volume 3): (9º ano – volume 4).

Observações importantes:
□

É proibido o uso de aparelhos eletrônicos e celulares em sala de aula, conforme Lei Estadual

aprovada em 29 de agosto de 2007, cumprindo os dispositivos legais do Regimento Escolar da Instituição,
exceto para fins pedagógicos solicitados pelos professores ou coordenação.
□

Uniforme: o uniforme é de uso obrigatório, garantindo maior organização e segurança aos nossos

alunos. Caso o aluno não venha para o Colégio uniformizado, os pais serão imediatamente comunicados.
UNIFORME É DE USO OBRIGATÓRIO, desde o 1º dia de aula. Todas as peças do uniforme devem ser
identificadas com nome.
□

Recomendamos aos Senhores Pais a leitura do Regulamento Escolar (primeiras páginas

da agenda).

□

Início do ano letivo: 26 de Janeiro de 2021.
Equipe Van Gogh.
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