
LISTA DE MATERIAL- 2019 

9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

1 - Sugestão: Dicionário de Língua 

Portuguesa (integralmente adaptado à 

reforma ortográfica). 

Obs.: Os alunos podem trazer e fazer uso do 

dicionário usado no ano anterior. 

2 - Diversos (Comprar somente o que 

não possui)  

Esse material deve ficar com o (a) aluno (a) 

 01 apontador (com depósito) 

 01 borracha 

 01 Régua (30 cm) milimetrada 

 01 Caneta marca texto 

 01 Compasso 

 01 Tesoura sem ponta com o nome do 

aluno gravado 

 01 Transferidor  

 01 Tubo de cola bastão 

 01 pacote de ficha pautada- 4X6- 

Formato: 101 x 152 mm (repor sempre 

que necessário) 

 01 Flauta doce Yamaha- SOPRANO 

 Canetas (azul e Vermelha) 

 Lápis nº 2- Faber Castell 

 01 Pasta Catálogo com 30 plásticos.  

 01 Fichário Universitário (4 argolas) 

 Refil de caderno universitário – folha de 

fichário (4 argolas) - repor sempre que 

necessário 

 Divisória para matérias (4 argolas) 

 

3 - MATERIAL DE ARTES 

Além do material solicitado no item 2, o aluno deverá 

trazer o material abaixo, EM TODAS AS AULAS DE 

ARTES. 

 01 caderno de desenho (50 folhas) 

 01 Caixa de lápis de cor (Caras e Cores) 

 01 Lápis 6B 

 01 Tubo pequeno de cola líquida 

 01 Pincel (cabo longo) 

OBS.: Durante o ano, outros materiais serão 

solicitados para confecção de trabalhos nas 

aulas de Artes. 

 

 

4 - MATERIAIS QUE DEVEM SER 

ENTREGUES NA ESCOLA 

 02 Pacotes de Sulfite (500 folhas) 

 01 Pacote de Sulfite (100 folhas) Marfim 

 03 Metros de TNT Preto (1 pedaço 

inteiro) 

 01 Metro de chita 

 01 Papel Canson- A4- (branco) 

 10 Folhas de papel Almaço com Pauta 

 04 Folhas de papel Pardo 

 05 Envelopes (pardo) 

 12 unidades de refil de cola quente 

 02 cartolinas (branca) 

 04 Color Set (Preto) 

 01 pacote de copo descartável  

 01 rolo de fita dupla face 

 04 folhas de EVA - Vermelho, azul, verde 

e amarelo (Com glitter/um de cada cor) 

 

 

 

 

 


