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 MATERIAL PARA USO DIÁRIO 

01 Apontador c/ depósito 

01 Borracha macia 
01 Caderno universitário 200 fls ou fichário 

01 Cola tenaz pequena 

01 Cola em bastão (pritt) 

01 Monobloco pautado - bloco (para produção de texto) 

01 Pasta Catalogo  (para guardar as produções de texto) 

02 Marca texto 

02 Caneta azul, vermelha e preta 
01 Lápis preto triangular nº 2 grip 

02 Caixa de lápis de cor gde – c/ 24 

01 Pen drive (de uso pessoal) 

02 Conj. De canetinhas c/ 12 

01 Régua 30 cm 

01 Tesoura sem ponta (Mundial) 
01 Celular ou Tablet com: tela de 10 à 14 polegadas, wifi, película protetora 

e capa protetora emborrachada anti-queda, para realização das provas e 

atividades digitais (Plurall). 

01 Jaleco branco para aula no laboratório (até o joelho, manga longa, de 
algodão) – de uso pessoal. 

 ARTE* 

01 Caneta retroprojetor preta 

01 Cx de lápis de cor gde aquarelável c/24 

01 Giz pastel oleoso 

02 Lápis 6B 

02 Papel Canson A4 (bloco) – branco (alunos novos) 

02 Lantejoula (alunos novos) 

02 Folha de EVA 50x60 cores variadas (alunos novos) 

 
Obs.: Os dicionários deverão ser adquiridos na livraria. 

 
 
Observações: 
 
- Todo o material e uniforme deverá ter o nome do aluno. 
- Os materiais para reposição serão solicitados conforme necessidade. 
- O material das disciplinas indicadas com asterisco (*) deverá ser trazido apenas nas datas das respectivas 
aulas. 
- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com a necessidade. 

 
 

 DICIONÁRIOS* 

01 Dicionário Didático de Língua Portuguesa Houaiss – Ed. Objetiva 

01 Dicionário de inglês “The Landmark Dictionary” autores Arnon Hollaender 

e Sidney Sanders – Ed. Moderna/Richmond 

01 Dicionário Santillana (Espanhol) autores Miguel Diaz e Garcia Talavera – 

Ed. Moderna/Santillana 


