1º Série
Ensino Médio
Material Individual de Arte e Complementar:
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante).
Trazer este material conforme solicitação do(a) professor(a).

Material e
Quantidade
1 bloco A3 – 200g

1 cx de lápis de cor
aquarelável

1 lápis 6B
1 lápis 2B

1 caneta permanente
preta

Utilização
Para
realização
de
trabalhos com tinta, lápis
aquarelável e colagens.
Tipo
de
lápis
que
possibilita dois usos, tanto
como lápis de cor, quanto
tinta aquarela.
Possibilita criação de
efeitos com luz e sombra
com
contrastes
mais
intensos.
Usado para contornos e
acabamentos de pinturas e
desenhos.

Componente de
curricular
Arte

Período
A partir do 1º
trimestre

Multidisciplinar

A partir do 1º
trimestre

Multidisciplinar

A partir do 1º
trimestre

Multidisciplinar

A partir do 1º
trimestre.

1 pasta/classificador
(sugestão: pasta
catálogo)

Necessária para transporte
dos materiais e papel usado
semanalmente, além da
construção do portfólio com
todos os trabalhos realizados

Multidisciplinar

A partir do 1º
trimestre

1 folha de papel metro
branca

Construção de trabalho
com dimensões maiores,
coletivos e/ou painéis.
Produção de escultura com
material que não solicita
forno e tem durabilidade.
Criação de pintura em tela
que solicita outro nível de
dificuldade e que fará
parte da exposição final do
ano letivo.

Multidisciplinar

A partir do 2º
trimestre

Arte

A partir do 2º
trimestre

Arte

A partir do 1º
trimestre

1 pacote de massa de
biscuit 90g (mínimo)
1 tela 30x30 cm

1º Série - Ensino Médio
Material Individual de Arte e Complementar:
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante).
Trazer este material conforme solicitação do(a) professor(a).

Material e
Quantidade

Utilização

Componente
de curricular

Período

1 pote de tinta 250ml –
acrílica

Para produção de pinturas do
papel, do biscuit e da tela
(dividir na sala).

Multidisciplinar

A partir do 1º
trimestre

1 pincel fino (macio)
1 pincel largo (macio)

Proporcionar possibilidades
de pintura no papel e na tela,
com a tinta/lápis aquarela ou
tinta acrílica.
Construção de trabalho com
dimensões maiores, coletivos
e/ou painéis.

Arte

A partir do 1º
trimestre

Arte

A partir do 2º
trimestre

1 folha de papel metro
craft

Livros Didáticos, Paradidáticos e Apoio:
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)

Material e
Quantidade
Anglo – Ensino Médio,
1º ano. SOMOS Sistema
de Ensino, 2016.
Unidade I
Venha ver o pôr do sol
e outros contos – Lygia
Fagundes Telles.
Editora Ática
Unidade II
Antologia da poesia
brasileira: Romantismo
– Vários autores.
Editora Ática
Unidade III
Esaú e Jacó – Machado
de Assis. Editora
Saraiva.

Utilização

Componente de
curricular

Período

Módulo didático que
estabelece uma relação direta
do aluno ao conteúdo
necessário ao seu
desenvolvimento intelectual.
Paradidático utilizado para
ampliar o conhecimento e
desenvolver o gosto pela
leitura

Todas as disciplinas

Nos dias letivos, nas
aulas da referida
disciplina

Literatura

No I trimestre letivo.

Paradidático utilizado para
ampliar o conhecimento e
desenvolver o gosto pela
leitura

Literatura

No II trimestre
letivo.

Paradidático utilizado para
ampliar o conhecimento e
desenvolver o gosto pela
leitura

Literatura

No III trimestre
letivo.

1º Série - Ensino Médio

OBSERVAÇÕES:
Observações:
- Todo o material de classe e de higiene pessoal/ oral e lanche, deverão vir identificados e separados do material
de Artes, que consta nesta mesma lista.
- Verificar validade dos produtos, sobretudo de higiene.
- O material de Artes será utilizado em produções individuais, encerramentos de projetos didáticos e outras
atividades pedagógicas. Trazer este material (Artes), conforme solicitação do (a) professor (a) de Artes.
- No primeiro dia de aula, todos os estudantes deverão trazer os cadernos, lápis, borracha, apontador, estojo e
a caixa de lápis de cor. Os demais materiais deverão ser trazidos de acordo com a orientação dos professores.
“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didáticopedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando
durante a aprendizagem”.
Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei 6.586/94
e nas orientações do PROCON – Bahia.

Atenciosamente,
A Coordenação

