
����������������� Não será permitida a utilização de fichário;

No decorrer do ano, poderão ser solicitados materiais diversos para confecção de 
trabalhos de arte;

O material de uso individual deverá ficar com o aluno;

Faça a conferência do material didático na escola;

Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno de acordo com o período 
e turno;

O uniforme é de uso obrigatório;

É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de 
acordo com a necessidade de cada aluno. 

Plano de execução - Lei distrital nº 4.311/2009, encontra-se na secretaria da escola.

Os materiais para atividades artístico e pedagógico deverão ser entregues em salas 
específicas do dia 18/01(segunda-feira) a 22/01 (sexta-feira), das 8 às 12 horas e de 13 
horas e 30 minutos às 18 horas.  

Nossos materiais poderão ser encontrados nas papelarias de sua preferência, ou em 
um dos endereços sugeridos no verso dessa lista.

Observações:
Estes materiais são para uso durante todo o ano letivo de 2020, este é de extrema 
importância para o desenvolvimento e melhor aprendizagem do aluno.
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Material didático Sistema SAS
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LISTA DE MATERIAL ANUAL DO 
ALUNO do ensino médio

(  ) 01 Jaleco  (bordar o nome do aluno e do colégio)
(  ) 02 Cadernos universitários;
(  ) 02 Canetas esferográficas (azul e preta);
(  ) 01 Calculadora simples; 

Material de uso Individual

����������������������������
	����

Papéis: usados nas atividades diárias de desenho, 
colagem, pintura, exercícios para desenvolvimento 
da coordenação motora, recorte, rasgar, picar, 
amassar, dobrar; representações gráficas; 
conhecimento e exploração de diferentes tipos de 
materiais; confecção dos murais internos e externos 
pelos alunos e implementação do projeto político 
pedagógico da escola, além do bloco de atividades 
bimestrais, fichas de atividades para casa e de 
atividades realizadas diariamente em sala de aula, 
dobraduras e cartões.

(  ) 02 Resmas de papel A4;
(  ) 05 Metros de TNT colorido;
(  ) 04 Cartolinas brancas;


