1º ano – Ensino Médio
INÍCIO DAS AULAS 01/02/2021
Geral (material individual)
1 estojo de canetinhas hidrocolor (24 cores)
1 caneta esferográfica azul Faber-Castell
1 caneta esferográfica preta Faber-Castell
1 destaca texto jumbo Faber-Castell o
1 cola em bastão Faber-Castell ou Acrilex
1 ecolapis grafite
1 borracha TK-PLAST pequena Faber-Castell ou
Acrilex
1 apontador com depósito Faber-Castell ou Acrilex
1 caixa lápis de cor 24 cores Faber-Castell, Maped
ou Staedtler
1 régua geométrica
1 compasso
1 régua em acrílico 30cm
1 tesoura sem ponta (com o nome do aluno)
1 pasta catálogo com elástico (para colocar os
trabalhos de Artes)

Cadernos

Livros Didáticos a serem providenciados
pelos pais:
1 Mini dicionário da Língua Portuguesa atualizado
1 Mini dicionário de Inglês

Srs. Pais:
Os produtos solicitados através de indicação de marca são
sugestões de compra:
Adquirindo produtos certificados pelos órgãos competentes,
você está garantindo que seu filho estará utilizando produtos
adequados e seguros;
Tenha certeza sobre a origem e idoneidade dos locais de
compra, evitando a aquisição de produtos sem garantia.

Observações:
*O USO DO UNIFORME EM NOSSA UNIDADE ESCOLAR É
OBRIGATÓRIO, evite transtorno e constrangimentos.

1 caderno universitário 10 matérias capa dura.
1 caderno de desenho com margem

*O USO DA MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO ENQUANTO
EXISTIR O RISCO DO COVID-19.

1 Avental Branco – Aula de Laboratório

Não é permitido o uso de sandálias rasteiras dentro da
Unidade Escolar.

Artes (material coletivo)
2 lápis preto 2B Faber-Castell
1 lápis preto 6B Faber-Castell
2 tintas PVA cores variadas
1 pincel nº 0 (pelo de marta)
1 pincel nº 04 (pelo de porco)

* O Sistema de Ensino Pitágoras reserva o direito de não
enviar livros aos casos que constarem inadimplência no
pagamento da(s) parcela(s) do(s) livro(s).
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