
 
LISTA DE MATERIAL 2021 

 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

A) Materiais de uso no laboratório de Arte (Deverão ser entregues a Profª de 

Artes) 

 

02 color-set (1 branco e outra de qualquer cor) 

02 blocos de desenho A4 (1 branco e 1 creme) – 150g ou 180g 

01 bloco de desenho A3 – 150g ou 180g 

01 bloco de papel colorido (sugerimos Romitec) 

01 cola em bastão (sugerimos Pritt) 

01 tubo de cola pequena 

02 rolos de fita crepe 

01 rolo de fita dupla face 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

02 pacotes de 500 fls de sulfite A4 (entregar na secretaria da escola) 

02 potes grandes de guache, preferencialmente nas cores a seguir: 

- 9º ano: amarelo e preto 

05 metros de TNT branco 

01 pote ou saquinho de gliter 

01 pacote de 50 fls color plus A4 cor preta 

01 folha de papel de seda 

01 folha de papel celofane 

01 folha de papel laminado 

01 pincel nº 12 

01 rolo de espuma (9cm) 

01 pacote de palito de churrasco 

01 pacote de100fls de folha sulfite colorida  

01 rolo de barbante 

01 caneta piloto preta 

 

 

 

 

 

B) Materiais de uso pessoal 

01 lápis HB ou lapiseira  

01 marca texto 

01 transferidor 180º 

01 esquadro de 45° e 60° 

01 compasso 

02 borrachas 

01 régua de 30 cm  

02 canetas hidrográficas coloridas  

01 cola em bastão - sugerimos Pritt 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 caderno universitário de 10 matérias para anotações durante as aulas 

 

 

 

Este material deve estar SEMPRE na mochila do aluno para ser usado 

durante as aulas. Deve ser reposto quando necessário.  

 

 

 

C) MATERIAL PARA ARMÊNIO 

 

01 caderno universitário de 100 folhas, pode reutilizar de 2020 

 

OBSERVAÇÃO: OS ALUNOS DA CASA DEVERÃO 

COMPRAR SOMENTE OS CADERNOS, LIVROS 

PARADIDÁTICOS. OS DEMAIS MATERIAIS 

SERÃO REUTILIZADOS 

 

    EXTERNATO JOSÉ BONIFÁCIO 

Av. Santos Dumont, 55 – Bom Retiro – São Paulo – SP – Brasil – CEP 01101-000 

Telefones: 3326.1826 

 


