OBJETIVO

COLÉGIO INTEGRADO DE OSASCO
Ensino de Educação Infantil, Fundamental e Médio

sistema de ensino

LISTA DE MATERIAL 2020  ENS. FUND. (6º ao 9º Ano)


Materiais de uso pessoal:














Lápis HB ou lapiseira;
Transferidor;
Borracha;
Compasso;
Régua de 30 cm;
Esquadros 45° e 60°;
Canetas hidrográficas coloridas;
Cola em bastão;
Tesoura sem ponta;
Lápis de cor;
1 dicionário de Português/Inglês;
1 dicionário de Português (atualizado de acordo com a reforma ortográfica);
1 caderno universitário, oito matérias, etiquetado com nome e ano (para as matérias de Ciências,
História, Geografia, Inglês, Informática e Produção de Texto;
 2 cadernos universitário de 100 folhas, etiquetados com nome e ano (para as matérias de Português e
Matemática);
 1 pen drive.


Sugestões de Dicionários

 Inglês-português. Para estudantes brasileiros. Atualizado de acordo com a nova reforma ortográfica.
Longman (Person/Longman).
 Dicionário escolar da Língua Portuguesa – Academia Brasileira de Letras. Cia Editora Nacional –
Confeccionado de acordo com a nova reforma ortográfica.
 Materiais para as aulas de Arte:




















Camiseta (adulto);
Bloco de Papel Canson tamanho A3;
Pasta A3 com elástico;
Estojo de lápis de cor aquarelável (mínimo de 12 cores);
Tesoura sem ponta;
Régua de 50 cm;
Estojo de tinta acrílica com 6 cores: amarelo, azul, vermelho, branco, preto e verde. (Sugestão: marca
Acrilex);
Estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores;
Caneta preta Finepen (Sugestão: marca Faber-Castell);
Caneta preta para retroprojetor;
Cola líquida de 110g (Sugestão: marca Tenaz);
Cola bastão 20g (Sugestão: marca Pritt);
Estojo de aquarela (Sugestão: marca Acrilex);
Pincel redondo n.º0 6, n.º 24 e n.º 14;
Pincel chato n.º 12, n.º 20 e n.º 06;
Caixa de giz pastel oleoso.

Materiais para as aulas de Produção de texto
Pasta Catálogo Ofício com 50 envelopes de plástico.
1 Bloco de fichário.

Obs.: Esses materiais NÃO são para trazer na 1ª semana de aula.
A professora solicitará que os alunos tragam à medida que forem utilizar nas aulas.

