Escola de Arte Criativa Toulouse-Lautrec
Fundamental II - Pais
Lista de Materiais
9º ano - 2019
Materiais de Uso Geral
1 Agenda (Sugere-se);
1 bloco de folhas pautadas
1 régua de 30 cm transparente
1 apontador
1 borracha branca
1 tubo de cola pequeno
1 tesoura escolar
1 pen drive
2 lápis pretos nº 2 ou 1 lapiseira
3 canetas (preta, azul e vermelha)
1 conjunto de canetinha hidrocor com 12 cores
1 caneta marca texto
1 cx. lápis de cor (12 cores)
1 minidicionário. Caso o aluno ainda não o tenha, sugerimos o Minidicionário Houaiss da Língua
Portuguesa.

9º ano – Materiais Específicos de Área
Língua Portuguesa:



1 caderno universitário 96 folhas
Bloco Pautado;

Literatura
20 Páginas de caderno. Sugere-se dividir o caderno com L. portuguesa.

Geometria:



1 caderno quadriculado (0,5cm X 0,5cm).
1 pasta de elástico pequena para guardar o material de desenho.





1 par de esquadros.
1 Transferidor.
1 Compasso.

Matemática:



1 caderno universitário de 96 folhas
1 calculadora simples.

Física/Química/Biologia:
 1 caderno universitário de 96 folhas.
Geografia:
 1 caderno universitário de 96 folhas
Inglês:
 1 caderno universitário de 96 folhas
História:
 1 caderno universitário de 96 folhas
Artes:


20 Páginas de caderno. Sugere-se dividir o caderno com outra disciplina.











Pacote de folha sulfite com 100 folhas ( para ficar na sala de arte para uso diário ).
1 Pasta para guardar trabalhos no tamanho A3.
1 bloco de papel Canson branco (tamanho A3)para trabalhos de exposição.
Lápis preto.
Lápis de cor.
Canetinhas.
1 tela tamanho 40 x 60 ou maior a escolha do aluno.




01 caixa de carvão vegetal (pequeno 05 unidades) para desenhar em tela

Tinta acrílica (bisnaga ou pote pequeno) cores: Branco, Preto, azul, vermelho , amarelo, verde. ( A
compra de outras cores é opcional de acordo com o gosto do aluno)
Pincéis: Escolher três tamanhos entre os nº 08 e 22.
1 estilete escolar.

Livros Didáticos
Sistema de Ensino Farias Brito/Moderna para todas as disciplinas.
Os livros serão adquiridos na escola.
MATERIAL DE ARTES (extras)
Os materiais de artes serão solicitados pelo professor e adquiridos pelos alunos ao
longo do ano, de acordo com os projetos propostos. Assim, ao final de cada projeto,
faremos um balanço daquilo que será necessário para o próximo trabalho e
levantaremos o material restante do trabalho anterior, evitando-se, assim, desperdícios.
A escola encarregar-se-á de cotar os melhores preços e adquirir os materiais, quando
necessário. O valor será dividido entre os alunos e será pago na tesouraria.

