Lista Material Escolar – Individual
9º ao 12º ANO 2018
Início das aulas dia 05/02/2018
• 2 Canetas (trazer diariamente)
• Apontador para lápis fino e grosso (com depósito)
• Caneta tinteiro com carga extra ou comum (opcional)
• Lápis de cor fino aquarelável
• Borracha branca macia
• Lápis 6B e 4B
• Lápis integral grafite, não pode faltar! (Artes) (9° ano)
• Lápis grafite comum
• Avental (importante) (Artes)
• Compasso de boa qualidade (Des. Geométrico)
• Régua com 30 cm (Des. Geométrico)
• Tesoura sem ponta(Des. Geométrico)
• Jogo esquadros de boa qualidade (Des. Geométrico)
• Sapatilha de euritmia
• Pasta com plástico - 30 folhas (Des. Geométrico) – com exceção do 12° ano.
• Livro de “Biologia-volume único”, de F. Gewandsznajder. Editora Ática, 2007. (o mesmo de 2012,
disponível na lojinha bazar dos pais, com desconto)
• Dicionário Port-Ing/Ing-Port Michaelis ou Collins ou Oxford
• “Curso prático de gramática”, Ernani Terra, editora Scipione
• Uniforme para Educação Física: short ou calça de agasalho, tênis e meia, camiseta fechada (sem decotes

exagerados, recortadas ou muito curtas), elástico de cabelo, boné, top ou sutiã firme para as meninas (debaixo da
camiseta). Obs.: elástico para prender o cabelo e boné.

• Nanquim fino (Agrimensura) (10° ano)

Lembretes:
- Respeitar os horários da Escola, bem como as regras de convivência do EM;
- O uso de eletrônicos e jogos não são permitidos na Escola;
- Verificar por favor, durante o ano inteiro, se os filhos estão levando o material solicitado
regularmente para a escola. É sempre bom uma checagem.
- Comparecer às reuniões de classe e eventos da Escola.
- Usar roupas adequadas ao ambiente escolar
Queridos pais, verifiquem, por favor, durante o ano inteiro, se os filhos estão levando o material
solicitado regularmente para a escola!
Dica: você pode adquirir grande parte do material na lojinha localizada na escola, nos dias 01/02 a
03/02, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15 horas ou antecipadamente pelo e-mail tebetj@gmail.com ou
(14) 98122-2424 whatsapp.

