
 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
• O material deverá ser entregue na semana de 21/01 a 05/02/2021, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
Caso o material não seja entregue na data ou uma semana após a matrícula, será cobrado a taxa de material anual
conforme contrato de prestação de serviços educacionais.
• Outros materiais didá�cos e/ou paradidá�cos poderão ser solicitados no decorrer do ano, conforme a necessidade dos projetos a serem 
desenvolvidos. 
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Unidade São Sebas�ão

Reunião de

PAIS

08/02
Unidade São Sebas�ão

LISTA DE MATERIAL – 2021
1º ANO - ENSINO MÉDIO

Livros literários a serem adquiridos em livrarias

Obs.: Todos os livros literários deverão ser iden�ficados e entregues na primeira semana
de aula à professora regente.

Escola Master - Unidade São Sebas�ão 3335-4522 / 3339-0012

• OS LUSÍADAS EM QUADRINHOS – Fido Nes� – Ed. Peirópolis.1º Bimestre - 
• QUINTANA DE BOLSO – Mário Quintana- Ed. L&PM POCKET. 2º Bimestre - 
• A MÁQUINA– Adriana Falcão – (obra em domínio público)3º Bimestre - 
• MARÍLIA DE DIRCEU – Tomás Antônio Gonzaga – (obra em domínio público).4º Bimestre - 

Quant. Material pedagógico a ser u�lizado na escola Plano de execução

1 Mochila 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

1 Caderno 10 matérias
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

1 Caderno de caligrafia 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.
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Estojo contendo:

• 3 lápis pretos nº 2;

• 2 borrachas;

• Apontador;

• 1 calculadora;

• Tesoura com ponta arredondada;

• Caixa de lápis de cor (12 cores);

• Caixa de giz de cera (12 cores);
.

Para uso diário do estudante
em todas as aulas durante o
ano letivo de 2021. 
Todo o material deve ser
etiquetado e reposto
conforme a necessidade 

1 Garrafa de água 
Material de uso individual, u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo no momento do lanche.

1Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Federal Nº 12.886/2013
PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: (61) 2104-1520

.

Objetivos Educacionais e Metodologias Empregadas - Lei Distrital Nº 4311/2009

 A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Obje�vos:
I) promover a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos;
II) favorecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para con�nuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III) propiciar o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação é�ca e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crí�co;
IV) assegurar a compreensão dos fundamentos cien�fico-tecnológicos dos processos produ�vos, relacionando a teoria com a
prá�ca, no ensino de cada disciplina.
Metodologia:
A metodologia do trabalho pedagógico é diversificada e busca atender às necessidades de cada estudante. A Escola Master promove a
ar�culação entre teoria e prá�ca, vinculando a apropriação cogni�va por meio de a�vidades específicas, tais como: aulas exposi�vas, trabalhos
individuais e em grupo, pesquisas, seminários, projetos didá�cos, produções acadêmicas, ar�s�cas, musicais e teatrais, a�vidades espor�vas e 
despor�vas.

• 2 marca textos amarelos;

• Régua acrílica de 30 cm;

• 1 jogo de canetinhas hidrográficas laváveis (12 cores);

• 1 tubo de cola em bastão 20 g;

• 2 canetas esferográficas (preta e/ou azul);

• 1 fita métrica;

• 1 transferidor;

• 1 minigrampeador;



Quant. Material pedagógico a ser u�lizado na escola Plano de execução

É obrigatória a aquisição do material de uso individual e anual do aluno pelo responsável, podendo este optar por entregar a lista completa 

antes do início do primeiro dia de aula do aluno ou optar por pagar a taxa relativa ao material de uso anual no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais).

1
Bloco coleção ecoCores, textura visual, 3 estampas, 36 

folhas, 7 cores, 180 g/m2, 230 mm x 320 mm.

Para uso do estudante na confecção de cartões, capas de 

trabalhos, desenhos e nas atividades em sala de aula,

Feira Cultural, lembranças para o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia 

dos Avós. As atividades serão desenvolvidas durante o ano letivo 

de 2021.

1
Bloco colorido criativo A3, 32 folhas, 8 cores, 120g/m2, 

297 mm x 420 mm.

Para realização de projetos interdisciplinares a serem 

desenvolvidos nas aulas de Arte, Ciências, História e Geografia, 

durante o ano letivo de 2021.

1
Bloco de papel para desenho, textura levemente granulada, 

210 mm x 297 mm, 140 g/m2, A4, 20 folhas

Para uso nas aulas de Arte, a fim de desenvolver a técnica de 

desenho e pintura ao longo do ano letivo de 2021.

1 Caixa de giz de cera (12 cores).

Para ser utilizado em variadas técnicas de pintura nas aulas de Arte 

e sala de aula — desenho, contorno e pintura —, durante o ano 

letivo de 2021.

1
Caixa de tinta guache pintura a dedo com 6 cores, 

15 ml.

Para realização de trabalho na aula de Arte, que utilizará a 

técnica de pintura que será exposto. A atividade 

será desenvolvida durante o ano letivo de 2021.

2 Folhas de cartolina dupla face .

Para realização de atividades interdisciplinares a serem 

desenvolvidas durante o ano letivo de 2020 e expostas em forma 

de cartazes na Feira Cultural.

1 Folha de E.V.A. atoalhada, cores variadas. Para utilização em projetos de sala de aula, nos componentes

Língua Inglesa e Arte, que serão desenvolvidos durante o
ano letivo e expostos na Feira Literária.   

1 Folha de E.V.A. com glitter, cores variadas, 45 x 65.

1 Folha de papel cartão.

1
Pacote de papel sulfite A4, 210 mm x 297 mm, reciclado, 

100 folhas.

Para a confecção de livros e trabalhos realizados em todos os 

componentes curriculares durante todo o ano letivo de 2021.

2
Pacotes de saco plástico com fechamento zip nos 

tamanhos médio e grande (saco para congelar alimentos).

Para armazenar jogos, letras do alfabeto móvel, fichas de leitura

que forem criadas pelos alunos, durante o ano letivo de 2021.

3
Pastas de plástico transparente, tipo envelope vai e vem 

(incolor).

Para guardar atividades xerocadas e atividades referentes ao 

projeto literário de cada aluno ao longo do ano letivo de 2021.

2 Pincéis de pontas chatas (nº 04 e 20). Para uso nas aulas de Arte durante o ano letivo de 2021.

1 Pote de 150 g de massa de modelar de qualquer cor.
Para desenvolver a coordenação motora fina do estudante em sala 

de aula e laboratórios, durante o ano letivo de 2021

50 cm Tecido algodão cru.

Para realização de trabalho na aula de Arte, que utilizará a técnica 

de pintura em tecido que será exposto. A atividade será 

desenvolvida durante o ano letivo de 2021.

Utilização durante todo o ano letivo de 2021, em todos os 

2 Tubos de cola branca 90 g. componentes curriculares na confecção de trabalhos, cartazes e 

colagens no caderno.
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Todo o material deverá ser iden�ficado

1 Rolo de barbante colorido – 4/6 100 g colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e para fixação de 
conteúdo.

1 Rolo de fita crepe marrom (25 x 50)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Tela para pintura branca (24 x 30) Material de uso individual u�lizado pelo estudante no Projeto 

1
Tesoura sem ponta. Obs.: Se a criança for canhota, 
comprar tesoura apropriada para ela

Material de uso individual u�lizado pelo estudante ao longo do ano 
le�vo.

2 m TNT (na cor verde)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para os 
trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de conteúdo.

1 Tubo de cola – 500 ml (base de resina PVA)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para a 
colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo.

2 Tubos de cola bastão (20 g)
Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para a 
colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo.

2 Refis de cola quente (1 fino e 1 grosso)
Material u�lizado pela educadora ao longo do ano le�vo para a 
colagem dos trabalhos pedagógicos de apoio e na fixação de 
conteúdo.

Material u�lizado pelo estudante ao longo do ano le�vo para a 
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• Bermuda, short saia ou calça

• Conjunto de agasalho, moletom ou tactel. 

• Camiseta regata ou manga longa. 

Para as aulas de Natação

• Touca, calção e roupão.

Para as aulas de Arte é obrigatóri o o uso de:

• Jaleco branco de mangas curtas com logomarca da escola e 
iden�ficação.

Agasalho
Calça
Vestido / short
Conjunto Creche
Short saia
Bermuda
Camiseta manga longa
maiô
Sunga
Camiseta
Regata
Touca de natação

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
100,00
100,00
100,00

70,00
70,00
70,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

TABELA UNIFORMES 2021

Uso diário:

• Tênis de qualquer cor com meias brancas.

Uniforme escolar


	Página 1
	Página 2
	Página 3

