
RELAÇÃO DE ITENS:

Ä  cadernos de matéria à escolha do estudante. 
Ä   02   cadernos grandes - 96 folhas (Cadernos de estudo: Física e Matemática).
Ä 01   bloco de papel canson branco A4.
Ä 01   calculadora científica. 
Ä 01   dicionário de Espanhol.
Ä 01   dicionário de Inglês.
Ä 01   dicionário Língua Portuguesa (revisado com as novas normas).
Ä 01   estojo completo (lápis, borracha, apontador, cola, caneta).
Ä 250 folhas de sulfite A4. 
Ä 01   grampeador pequeno.
Ä 01   jaleco para uso no laboratório de ciências, podendo reutilizar o mesmo do 9º Ano do EF II.
Ä 01   marca texto;
Ä 01   pen drive (para que o estudante possa salvar suas atividades).
Ä 01   pincel nº 4.
Ä 01   pincel para quadro branco (cor preta) para preenchimento de gabaritos.
Ä 01   régua de 15 ou 30 cm.
Ä 01   tesoura sem ponta (com nome gravado ou etiqueta).
Ä 01   pasta catálogo com 20 unidades de sacos plásticos (apenas para os estudantes da 2ª Série)
Ä   01   pote de tinta verniz vitral. Confira a cor abaixo:

Ä   01   compasso (apenas para a 1ª e 2ª Séries).
Ä   01   transferidor (apenas para a 1ª e 2ª Séries).
Ä   05   folhas de papel almaço.

Observações:
Ä Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias escolhidas pelos pais 
e/ou responsáveis. 
Ä Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico.
Ä Para os cadernos de estudo (Física e Matemática) pode-se dar continuidade aos  do ano anterior.
Ä Nomear os uniformes.

Ensino de excelência. 

Grandes resultados. 
 E as melhores recordações.

LISTA DE MATERIAIS 2017
ENSINO MÉDIO (1ª Série, 2ª Série e 3ª Série)

- 1ª Série do Ensino Médio Cor amarela ou azul

Verde, violeta ou marrom siena
Vermelha, laranja ou rosa

- 2ª Série do Ensino Médio

- 3ª Série do Ensino Médio

Empresa autorizada a comercializar o material didático:
Papelaria Objetiva 
Endereço: Rua Farroupilha, 207 - Centro, São Miguel do Iguaçu - PR, 85877-000
Fone: (45) 3565-2284
E-mail: papelariaobjetivasmi@gmail.com
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