
           Lista de Material  2020 - 3º Ano do Ensino Médio 
 

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de 
materiais do ano anterior. 
 

Quantidade Materiais que deverão ser entregues na Coordenação 
01  Pacote de papel sulfite branca com 500 folhas – CHAMEX 
01  Bloco Canson A4 140 gm – Branco 

  

 Material individual de uso diário (repor quando necessário) 

01 Caderno Universitário de 10 matérias (o uso de fichário é opcional) 
01 Caderno universitário c/50 fls coladas refil color 4 furos Spiral PT 10 UN 
01 Tesoura sem ponta Inox (sugestão mundial ou similar) 
01 Caneta preta, azul e vermelha ponta porosa 0,5 ou 0,7 mm (Geografia) 
06 Pincéis marca textos amarelo 
01 Régua de 30 cm 
01 Régua geométrica 
01 Compasso/Transferidor/Esquadro 
01 Bloco de Papel Vegetal 
02 Tubos de cola branca grande (repor sempre que necessário) 
01 Tubo de cola Pritt 
01 Lápis grafite 6B/4B/2B 
01 Pasta de Elástico para Kit Cartografia (Geografia) 
01 Avental de manga longa (Laboratório) 
01 Cadeado com 2 chaves com nome ou segredo (chave com identificação) 

 
Materiais de Artes e de outras disciplinas  
 
Os materiais de papelaria como: cartolinas, color-set, crepon, E.V.A. , papel espelho, etc, serão solicitados 
pelo professor conforme a necessidade, durante o ano letivo. 
 
Solicitamos atenção dos Pais em relação ao material do aluno: 
 

 Os livros paradidáticos serão pedidos durante o ano letivo, por meio de circular, site e ClassApp. 

 O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

 Todo o material deverá estar etiquetado e identificado com o nome completo e série do aluno 
(sugerimos PIMACO 6280 ou similar). Pede-se que os pais folheiem os cadernos e livros para 
buscar possíveis defeitos e efetuar trocas antes de etiquetá-los. 

Os itens sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo. 

 

Atenciosamente,      

          Coordenação Ensino Médio 

 


