CIDADE EL SHADAI CENTRO EDUCACIONAL

LISTA DE MATERIAL Ensino Médio (2º ano)
Início das Aulas: 28/01/2019 (segunda-feira). Os materiais deverão ser entregues até o dia 08/02/2019,
na biblioteca da escola.
Material
01 Agenda;
01 Marca texto;
04 Lápis nº2 (ou 01 lapiseira);
01 Borracha macia;
01 Régua de 30cm;
02 Canetas (01 azul e 01 vermelha);
01 Cola bastão;
01 Tesoura sem ponta (com nome gravado);
01 Pen drive;
01 Dicionário de Português/Inglês (Se já possuir,
não há necessidade de comprá-lo). Para quem
precisar comprar indicamos o Michaelis;

Cadernos universitários espirais (agrupar as
disciplinas ou utilizar fichário);
01 Avental branco de manga longa de algodão
com o nome no bolso (trazer na mochila na aula
de laboratório);
01 Caixa de luvas para uso no laboratório
(Individual);
01 Garrafinha com/para água (trazer todos os dias
higienizada);
01 Pasta Plástica (Arquivo) Preta com 20 plásticos
etiquetados para portfólio.

Material para atividades / provas (entregar na Biblioteca)
700 Folhas de papel sulfite ;
10 Plásticos com 4 furo;
30 Folhas de papel almaço;
01 Rolo de fita (larga) para papel Kraft;
02 Rolos de fita crepe 3M;
50 copos de água (qualquer tamanho) para uso no
01 Caixa de grampo 26/6;
laboratório;
01 Bloco de papel canson A3;
01 Bloco de papel canson A4;
01 Refil de cola quente, transparente e grosso;
03 Folhas de papel celofane (01 branco, 01 azul, 01
vermelho);
01 Pote de tinta lilás

Doe livros paradidáticos que não usarás mais (assim auxiliaremos nossos alunos pelo desejo à leitura).
Para Atividades Artísticas
Enviar sobras de:
- tampas diversas (refrigerante, água,
amaciante,..)

-

retalhos de tecidos (diversas cores)
- sobras de lã de diversas cores

-

toalhas de rosto usadas

CIDADE EL SHADAI CENTRO EDUCACIONAL

LISTA DE MATERIAL Ensino Médio (3º ano)
Início das Aulas: 28/01/2019 (segunda-feira). Os materiais deverão ser entregues até o dia 08/02/2019,
na biblioteca da escola.
Material
01 Agenda;
01 Marca texto;
04 Lápis nº2 (ou 01 lapiseira);
01 Borracha macia;
01 Régua de 30cm;
02 Canetas (01 azul e 01 vermelha);
01 Cola bastão;
01 Tesoura sem ponta (com nome gravado);
01 Pen drive;
01 Dicionário de Português/Inglês (Se já possuir,
não há necessidade de comprá-lo). Para quem
precisar comprar indicamos o Michaelis;

Cadernos universitários espirais (agrupar as
disciplinas ou utilizar fichário);
01 Avental branco de manga longa de algodão
com o nome no bolso (trazer na mochila na aula
de laboratório);
01 Caixa de luvas para uso no laboratório
(Individual);
01 Garrafinha com/para água (trazer todos os dias
higienizada);
01 Pasta Plástica (Arquivo) Preta com 20 plásticos
etiquetados para portfólio.

Material para atividades / provas (entregar na Biblioteca)
700 Folhas de papel sulfite ;
10 Plásticos com 4 furo;
30 Folhas de papel almaço;
01 Rolo de fita (larga) para papel Kraft;
02 Rolos de fita crepe 3M;
50 copos de água (qualquer tamanho) para uso no
01 Caixa de grampo 26/6;
laboratório;
01 Bloco de papel canson A3;
01 Bloco de papel canson A4;
01 Refil de cola quente, transparente e grosso;
03 Folhas de papel celofane (01 branco, 01 azul, 01
vermelho);
01 Pote de tinta marrom

Doe livros paradidáticos que não usarás mais (assim auxiliaremos nossos alunos pelo desejo à leitura).
Para Atividades Artísticas
Enviar sobras de:
- tampas diversas (refrigerante, água,
amaciante,..)

-

retalhos de tecidos (diversas cores)
- sobras de lã de diversas cores

-

toalhas de rosto usadas

