CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA
Uma nova realidade na educação

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
Turmas: 1º ao 3º Ano do Ensino Médio
LIVROS DIDÁTICOS
Livros do Sistema de Ensino pH que deverão ser adquiridos na escola, conforme as orientações descritas
na circular nº 78/2018, sobre o material didático.
OBS.: Os livros estarão à venda na escola a partir do dia 02/01/2019.
LIVROS PARADIDÁTICOS / LIVROS DE LEITURA
1º ANO
• “Guerra é guerra”, de Ivan Jaf (Editora Ática);
• “Um coração maior que o mundo”, de Luís Augusto Fischer (Editora Ática).
2º ANO
• “Histórias do Modernismo”, org. Ivan Marques (Editora Scipione);
• “Dom Casmurro”, de Machado de Assis (Editora Ática).
3º ANO
• “Triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto (Editora Ática);
• “Amar, verbo intransitivo”, de Mário de Andrade (Editora Ática).
OBS.: Todos os livros de leitura estarão à venda na escola a partir do dia 02/01/2019 e serão
trabalhados, respectivamente, no 2º e 3º bimestres.
MATERIAL – PARTE 1
Os itens da lista abaixo deverão permanecer com o aluno e ser repostos de acordo com a necessidade ao longo do ano letivo.
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caderno universitário com capacidade para 20 matérias ou fichário;
lápis pretos;
canetas esferográficas na cor azul;
caneta esferográfica na cor vermelha;
caneta marca texto;
borracha macia;
apontador com caixa coletora;
régua (transparente) 30 cm.
MATERIAL – PARTE 2 – SOMENTE PARA AS TURMAS DE 1º E 2º ANOS

Os itens da lista abaixo serão utilizados na aula de Arte e permanecerão com o aluno, devendo ser repostos de acordo com a
necessidade ao longo do ano letivo.
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tesoura sem ponta;
frasco de cola branca 90g;
caixa de lápis de cor (12 cores);
caixa de caneta hidrocor (12 cores);
lápis grafite preto 6B;
pincel tipo chato nº 08 ou 10;
pasta de catálogo com 20 páginas (plástico) – esta pasta será o portfólio para as atividades de Arte.
MATERIAL – PARTE 3
Os itens da lista abaixo deverão ser entregues na biblioteca até o dia 15/02/2019.
Manhã 8h às 12h / Tarde: 13h30min às 17h.
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resma de papel CHAMEX OFFICE tamanho A4 na cor branca;
envelopes tamanho ofício na cor branca;
pacote com 50 bolas Art Látex n°9 na cor azul;
pilots WBM7 de tinta preta ou azul (marcador para quadro branco);
pote de tinta acrílica 37ml na cor preta ou branca.

OBSERVAÇÕES:
• Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno;
• Ao longo do ano, poderão ser solicitados materiais específicos para a aula de Arte para
as turmas de 1º e 2º Anos.
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