
 

 

 

 
✓ pH Learning Book: solução digital composta por: cadernos digitais + Plataforma 

Plurall + equipamento/dispositivo físico Chromebook  

Cadernos Digitais pH: Língua Portuguesa, Produção de Texto, Arte, Língua 
Espanhola e Língua Inglesa; História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Matemática 
I e Matemática II; Física, Química e Biologia; Itinerário Formativo: Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas OU Ciências da Natureza 
 

✓ Letramento Digital:  Programa Happy Code de Tecnologia e Inovação.(livro digital) 

 
✓ Livro Identidade: A Liderança do Eu (parte 1 e 2) - Programa Escola da Inteligência 

 
✓ Portal Inteligência Jovem: Projeto de Vida e Disciplinas Eletivas (Material e 

Plataforma Digital) 

 

 

✓ 01 Caderno capa dura universitário espiral (Atenção são 17 disciplinas) – Pode ser 

um único caderno dividido por disciplinas ou 2 ou 3 para aliviar o peso de acordo com 

os horários das aulas.  

✓ 01 pasta A4 com elástico para atividades de sala  

✓ 01 cola líquida de 90g ou 01 cola bastão grande 

✓ 01 lápis grafite  ou lapiseira 

✓ 01 apontador com depósito  

✓ 01 corretivo  

✓ 01 régua 30cm  

✓ 01 tesoura de pontas arredondadas  

✓ 01 borracha 

✓ 03 canetas esferográficas (Azul/Vermelho/Preto) 



 

 

 

✓ 50 folhas A4 BRANCO 180gr 

✓ 01 bloco de papel Canson A3 180g  

✓ 01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores 

✓ 01 lápis 6B 

✓ 01 caixa de lápis de cor – 12 cores  

✓ 02 pinceis de espessuras diferentes: nº 14 e nº 16 

✓ 02 tintas guache 250 ml. Cor: AMARELO  e VERDE  FOLHA 

✓ 01 pacote de papel criativo color colorido 120g  

✓ 01 rolo de fita adesiva transparente 48 mm x 40 m 

✓ 02 metros de papel kraft 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais 

ao longo do ano. 

  

IMPORTANTE: 

Material Didático: deve ser comprado na Escola. Consulte condições de aquisição na 

Secretaria Escolar. 

Sobre o item 3:  os materiais serão solicitados pelo professor da disciplina no decorrer do 

trimestre. Não há necessidade de a família comprar todo o material de uma só vez e sim quando 

for solicitado pelos professores (orientados para solicitar no mínimo com uma semana de 

antecedência)  
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