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Lista de material – 2021 - 8th grade

MATERIAL DE USO PESSOAL
( ESSE MATERIAL DEVE FICAR COM O ALUNO)

1 Notebook (Configuração mínima do equipamento: Processador Intel Celeron,
Windows 10, 4GB de memória RAM e 32 Gb de armazenamento.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o Centro Tecnológico via ClassApp)

2 cadernos universitários espiral capa dura - 96 folhas
1 caderno universitário espiral de 10 matérias - capa dura
1 caderno de desenho sem pauta ( pode ser o do ano anterior)
1 caixa de lápis de cor - 24 cores
1 conjunto de canetinha hidrocor - 12 cores
1 estojo
1 borracha
1 caneta azul / 1 caneta preta / 1 caneta vermelha
1 caneta marca texto amarela
1 caneta de retroprojetor preta - ponta média
1 calculadora simples
1 apontador com depósito
1 kit de esquadros
1 transferidor
1 régua de 30 cm
1 compasso
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola bastão
1 pasta plástica transparente com elástico - pequena
1 tubo de cola branca 90 g
1 pasta plástica transparente com elástico tamanho ofício
1 avental branco de manga comprida - para aula de laboratório
USO OBRIGATÓRIO



2 tubos de de tinta PVA - 100 ml - sortidas
1 pincel redondo nº 6
1 pincel chato nº 12
1 bloco de canson branco A4
1 pacote de papel criativo color set A4 com 24 folhas
10 saquinhos com 4 furos - A4
1 rolo de durex largo
1 rolo de fita crepe
1 estojo de aquarela
Informações Gerais
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado com o nome completo do
aluno.
Os blusões de frio deverão ser bordados com o nome completo do aluno.
O uso do avental branco de manga comprida para as aulas no laboratório é
obrigatório.
Ele é um item importantíssimo de proteção. O aluno que não trouxer, não poderá
frequentar as aulas.
Enviar um squeeze identificado com nome e ano.

TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO E
ANO DO ALUNO.

MATERIAL DE ARTES
( ESSE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE

 PARA A PROFESSORA DE ARTES, NA AULA DELA)
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