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Ensino Fundamental - Anos Finais - 9o. Ano

Materiais de arte
UNID
UNID.

DESCRIÇÃO (TIPO/MODELO)

UNID

Tela para pintura 30 x 40 cm

UNID

Tinta acrílica 37 ml – preta, verde, laranja
e roxa

TUBO

Cola branca líquida 90 g

Papel de desenho branco (297 x 420 mm –
BLOCO
140 g – A3)
UNID

QUANT.
1
1 de cada
1
1 com
20 fl

Pincel nº 22 cabo longo chato

1

Materiais de uso individual para
atividades da escola e de casa
Devem ser guardados na mochila para uso diário, com o nome
do aluno gravado.
UNID.

DESCRIÇÃO (TIPO/MODELO)

QUANT.

UNID

Minidicionário da língua portuguesa

1

UNID

Minidicionário inglês/português

1

UNID

Minidicionário espanhol/português

1

UNID
UNID

Caderno espiral universitário quadriculado
96 fls (Matemática)
Caderno espiral universitário – 10 matérias
ou a critério da família
Caneta esferográfica ponta fina (preta ou
azul)

1
1
2

UNID

Lápis preto ou lapiseira

5

CX 12

Lápis de cor grande

1

UNID

Borracha branca macia

1

UNID

Apontador com depósito

UNID

Régua de 30 cm, transferidor e compasso

1
1 de cada

UNID

Canetas marca-texto – qualquer cor

2

TUBO

Cola bastão

1

UNID

Tesoura sem ponta

1

UNID

Obras literárias – os títulos serão divulgados
antecipadamente para aquisição nos meses
de fevereiro, maio, julho e setembro

4

UNID

Tablet (ver recomendações abaixo)
OPCIONAL

1

ORIENTAÇÕES GERAIS
1.

Os materiais de Arte deverão ser entregues à Professora de Arte no primeiro dia de aula do ano letivo.

2.

O Expoente preocupa-se em organizar sua programação curricular para atender ao manuseio e ao transporte dos materiais escolares,
de acordo com a Lei 13.430, de 31 de março de 2010. Aos pais, cabe a orientação e a supervisão dos filhos.

3.

Todos os materiais e uniformes devem estar identificados com o nome do aluno.

4.

Agenda, informativo da família e material didático serão entregues no primeiro dia de aula.

5.

O uso de pasta ou mochila escolar é de livre escolha do aluno e/ou da família, que devem adquiri-la no comércio. Optando pela pasta
ou mochila Expoente, a aquisição deverá ser feita na tesouraria da escola.

6.

Os uniformes padrão Expoente de verão e de inverno devem ser providenciados antes do início do ano nas lojas autorizadas e constam
de: camiseta manga curta ou longa, calça, bermuda, casaco, blusa, suéter, luvas, cachecol, tênis e touca.

7.

Empresas parceiras fornecedoras de uniformes:
•

Cia do Uniforme – Endereço 1: Rua Alberto Foloni, 1 582 – Ahú – Telefone: (41) 3252-1638

		

Endereço 2: Av. Visconde de Guarapuava, 5 529 – Batel – Telefone: (41) 3342-2337

•

Confecções Deljoh’s – Endereço: Rua Chile, 1 938 – Rebouças – Telefone: (41) 3332-6500

•

Confecções Juvevê – Endereço: Rua Rocha Pombo, 795 – Juvevê – Telefone: (41) 3252-4027

RECOMENDAÇÕES
O Portal Escola Interativa apresenta, entre outras novidades, o conteúdo integral do material didático em formato digital para ser
utilizado em tablets ou computadores.
Esse material foi elaborado a fim de permitir a interatividade e, agora, com o Caderno Interativo Expoente, os alunos têm a possibilidade de rabiscar, desenhar, incluir links, grifar, fazer anotações, circular com diferentes cores, facilitando seu estudo.
O material didático no formato digital pode ser acessado em qualquer tablet disponível no mercado, mas é importante considerar a
qualidade de cada modelo.
No iPad, a conexão à internet é utilizada apenas para download inicial do conteúdo e atualizações. Depois do download do conteúdo
digital, o aluno pode usá-lo sem precisar estar conectado à internet.
Já os tablets Android devem possuir sistema Android 4.0 ou superior, navegador Chrome instalado e conexão de internet disponível
sempre (Banda Larga, Wi-Fi, 3G, 4G). Nesse caso, o acesso ao conteúdo digital será pelo site <www.escolainterativa.com.br>.
Outra opção de uso é o Chromebook, um modelo de notebook que executa o navegador Google Chrome, ideal para utilizar os aplicativos do Google, basta apenas ter acesso à internet. O Chromebook é um aparelho leve e fino, o que facilita a mobilidade, com armazenamento em nuvem e custo muito acessível, garantindo agilidade e rapidez na execução de suas tarefas. A bateria é de longa duração,
e as atualizações são automáticas.

