FUNDAMENTAL II
LISTA DE MATERIAL – 2019
9º ano
MATERIAIS DIVERSOS
ARTE

- 1 pacote (mínimo 48 folhas) de papel criativo colorido
- 1 lápis para desenho 2B
- 1 lápis para desenho 6B
- 1 régua 30 cm
- 1 tesoura sem ponta
- 1 caixa de lápis de cor
- 1 tubo de cola bastão
- 1 bloco de papel Canson tamanho A3
- 2 pastas catálogo com no mínimo 30 plásticos (Arte e História)
- 1 conjunto de canetinhas hidrocor
- 1 caderno para cada disciplina ou caderno com divisão de matérias ou fichário
- 1 agenda
- 1 caneta esferográfica preta
DESENHO GEOMÉTRICO

- 1 caderno de desenho com folhas de papel sulfite sem pauta
- 1 lapiseira 0.5 mm de boa qualidade e grafite 0.5 mm para lapiseira (dureza HB, B ou 2B)
- 1 compasso de pernas metálicas, de boa qualidade, 2.0 mm e grafite 2.0 mm, dureza 2B, para compasso.
- 1 lixa para afiar o grafite
- 1 borracha branca macia ou sintética
- 1 régua acrílica transparente com escala
- 1 esquadro acrílico transparente 45° / 45° / 90°
- 1 esquadro acrílico transparente 30° / 60° / 90°
- 1 transferidor acrílico transparente 180°
- 1 flanela para limpeza dos instrumentos
- 1 pasta para transporte do seu material de Desenho

MATERIAIS GRÁFICOS
Português
Minidicionário da Língua Portuguesa (atualizado de acordo com a nova ortografia)
Inglês
Dicionário Português – Inglês
Livros didáticos Poliedro: serão vendidos no Colégio
Bloco de folha padrão: Vendido na secretaria do Colégio (1 por semestre)
Paradidáticos: Quarto de Despejo – Diário de uma favelada. Autora: Carolina Maria de Jesus
Fique onde está e então corra/ Autor: John Boyne (Indicações extra: Os Miseráveis / Autor: Victor Hugo/ Adaptação
Walcir Carrasco e Tio Tungstênio: Memórias de uma infância química/ Autor: Oliver Sacks)
O diário de Anne Frank
Revolução dos Bichos/ Autor: George Orwell
Obs.: Cadernos, fichários e pastas do ano anterior podem ser reaproveitados.

ATENÇÃO: Materiais e uniformes devem estar identificados com o nome completo do aluno.
Parceria:
Início das aulas: 28/01/2019
1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES – 25/01/2019 às 11h
A sua presença é muito importante!

