LISTA DE MATERIAL 2021 – 9º ANO
LIVROS DOM BOSCO - ENTREGUE NO INÍCIO DAS AULAS
MATERIALDE USO INDIVIDUAL
MATERIAL DE USO COLETIVO
1 Agenda Escolar Dom Bosco
1 Caderno Universitário sem picote - 200 folhas
1 Caneta esferográfica (azul verde e preta)
1 Caixa com lápis de cor- 24 Cores
1 Caixa de caneta hidrocor- 12 cores
3 Lápis grafite
2 Marca texto
1 Apontador com depósito
1 Borracha branca

4 Cartolinas: branca, azul, amarela e verde;
1 Bloco canson A4
1 Durex largo transparente
1 Pacote de Color Set A4
4 Metros de TNT
1 Fita Crepe grossa
1 Fita dupla face grossa
3 Folhas de EVA
1 Caderno de cartografia com margem - 96 folhas

1 Tesoura sem ponta
1 Régua transparente 30 cm
1 Pasta azul - para atividades
1 Colas bastão grande
4 Envelopes brancos 229 x 324mm
1 Kit compasso ,transferidor e esquadro

1 Pacote de sulfite 500 folhas

*Todo o material deverá estar com a identificação do aluno.
Início do ano letivo dia 18/01/2021
UNIFORME ESCOLAR
- Para uso diário (obrigatório): Camiseta padronizada do uniforme; Calça j e a n s; a gasalho de
inverno: no padrão da escola.

Educação Física
-

Camiseta padronizada do uniforme; Bermuda ou calça padronizada do uniforme - Tênis.

IMPORTANTE: O aluno deverá estar uniformizado no 1° dia de aula. Identificar o uniforme com o nome

do (a) aluno (a).

Senhores Pais:
- A pontualidade e assiduidade nas atividades escolares refletem no desempenho dos educandos e

são de extrema importância para a aprendizagem.
Por isso, salientamos o cumprimento dos horários no Colégio. Lembramos que, no período
matutino, o horário de entrada é 7h00 e, no período vespertino, 13h.
Além disso, para segurança, identificação e, sobretudo, aprendizagens vinculadas à
organização, disciplina e respeito às normas, é relevante o uso do uniforme escolar completo,
composto por: tênis, calça ou bermuda, camiseta e jaqueta. Em dias de frio intenso, está
autorizado o uso de blusas da cor branca ou azul por baixo da camiseta padrão, prevalecendo o
uso do uniforme.
Observações importantes:

O material ficará com o aluno. Este deverá trazer o material necessário às aulas do dia, de acordo
com o horário a ser fornecido oportunamente pelo Colégio.
- O aluno deverá vir diariamente uniformizado
- No dia que houver Educação , o aluno deverá estar devidamente uniformizado para essa disciplina.
- Durante o ano, serão solicitados livros paradidáticos pelos professores.
- Durante o ano, o aluno irá usar esporadicamente uma calculadora (simples, com as 4 operações).
- Proibido o uso do celular em sala de aula , exceto quando solicitado pelo professor.
-

