MATERIAL ESCOLAR 2020
6º ano do Ensino Fundamental II
1) MATERIAL INDIVIDUAL


1 AGENDA 2020 (preferência do aluno)
DISCIPLINAS

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA
COMPLEMENTOS DE
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA

BIOLOGIA
QUÍMICA
FÍSICA
INGLÊS

ARTE





























MATERIAL ESCOLAR
1 Minidicionário de Língua Portuguesa / Sugerimos: Aurélio
1 Minigramática. (livre escolha)
GRAMÁTICA: 1 caderno universitário de 96 fls.
LITERATURA: 1 caderno universitário de 96 fls.
REDAÇÃO: 1 caderno universitário de 96 fls.
1 pasta de capa dura com 50 plásticos (grosso) ofício ou A4
1 caderno universitário de 96 fls.
1 calculadora simples
1 caderno universitário de 96 fls.
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm transparente (acrílica)
1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º / 1 esquadro de 45º
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caixa de lápis de cor 12 cores grande
1 Atlas Geográfico para consulta (livre escolha)
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 dicionário pequeno (Inglês / Português – Português / Inglês) - Sugerimos: Oxford Escolar
1 borracha branca macia / 2 lápis 6B / 2 lápis B / 1 apontador c/ depósito
1 cx de lápis de cor 12 cores grande / 1 cx de giz de cera 12 cores pequena / 1 cx de caneta hidrocor c/ 12 cores
1 tesoura sem ponta / 1 tubo de cola branca (90 g.)
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm transparente (acrílica)
1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º / 1 esquadro de 45o
1 pincel filete redondo nº 0
1 pincel chato de cada nº 4, 6, 10, 14
1 pasta de elástico / tamanho A4
1 bloco de Canson A4 (desenho branco) 200 g/m 297mm x 210 mm (DEVE PERMANECER
IDENTIFICADO E NA PASTA DO ALUNO – USO INDIVIDUAL)

Obs.: O restante do material (para eventos, datas especiais) será solicitado durante o ano letivo.

NOTA: Para o 2º semestre, solicitaremos uma tela (Painel) 30x40cm
NOTA: É PERMITIDO O USO DE CADERNOS DE 10, 12 OU 15 MATÉRIAS.

É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE FICHÁRIO.
2) PAPELARIA
 2 resmas (1500 folhas) de sulfite branco (A4 - 75 g/m2)
 10 sacos de plástico transparente (GROSSO) c/ 4 furos tamanho ofício ou A4
 3 potes de tinta acrílica 250 ml (branco, preta e azul)
 1 bloco colorido 50 fls. A4 (Creative Paper Lumi)

 5 placas de EVA (55x 44) – vermelho, amarelo, azul,
verde e branco
 1 pacote (30 fls.) papel Filipaper (A4) 120 g/m2 – Linho,
Granitto ou Vergê (cor: marfim, natural ou palha)
 2 rolos de fita crepe larga (50mm x 50m)

OBSERVAÇÕES:
 Os MATERIAIS DA LISTA INDIVIDUAL (tabela) são de uso exclusivo do(a) aluno(a). A partir da primeira semana
de aula, todos os alunos deverão estar de posse deste material, seguindo diariamente o Horário Escolar.
 Os MATERIAIS DE PAPELARIA deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20,
devidamente embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno.
NOTA: Senhores Pais, caso prefiram que a escola efetue a compra dos Materiais de PAPELARIA, entrar em contato
com a Cristina ou Thaís, na recepção da escola.
 A relação dos LIVROS PARADIDÁTICOS será divulgada a partir do início das aulas.

MATERIAL ESCOLAR 2020
7º ano do Ensino Fundamental II
1) MATERIAL INDIVIDUAL


1 AGENDA 2020 (preferência do aluno)
DISCIPLINAS



LÍNGUA
PORTUGUESA



MATEMÁTICA

COMPLEMENTOS DE 
MATEMÁTICA


HISTÓRIA

GEOGRAFIA



BIOLOGIA

QUÍMICA

FÍSICA

INGLÊS


ARTE











MATERIAL ESCOLAR
1 Minidicionário de Língua Portuguesa / Sugerimos: Aurélio
1 Minigramática. (livre escolha)
GRAMÁTICA: 1 caderno universitário de 96 fls.
1 Guia de Conjugação Verbal
Sugerimos: Guia Prático de Verbos – Célia A.N. Passoni (Ed. Núcleo)
LITERATURA: 1 caderno universitário de 96 fls.
REDAÇÃO: 1 caderno universitário de 96 fls.
1 pasta de capa dura com 50 plásticos (grosso) ofício ou A4
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm transparente (acrílica)
1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caixa de lápis de cor 12 cores grande
1 Atlas Geográfico para consulta (livre escolha)
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 dicionário pequeno (Inglês / Português – Português / Inglês) - Sugerimos: Oxford Escolar
1 borracha branca macia / 2 lápis 6B / 2 lápis B / 1 apontador c/ depósito
1 cx de lápis de cor 12 cores grande / 1 cx de caneta hidrocor c/ 12 cores
1 tesoura sem ponta / 1 tubo de cola branca (90 g.)
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha
1 régua 30 cm transparente (acrílica) / 1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º
1 pincel filete redondo nº 0
1 pincel chato de cada nº 4, 6, 10, 14
1 pasta de elástico / tamanho A4
1 bloco de Canson A4 (desenho branco) 200 g/m 297mm x 210 mm (DEVE PERMANECER
IDENTIFICADO E NA PASTA DO ALUNO – USO INDIVIDUAL)

Obs.: O restante do material (para eventos, datas especiais) será solicitado durante o ano letivo.
NOTA: Para o 2º semestre, solicitaremos: 1 tela (Painel) 30x40cm e 1 caneta nanquim 0,5 Preto
NOTA: É PERMITIDO O USO DE CADERNOS DE 10, 12 OU 15 MATÉRIAS.

É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE FICHÁRIO.
2) PAPELARIA



3 resmas (1500 folhas) de sulfite branco (A4 - 75 g/m2)
10 sacos de plástico transparente (GROSSO) c/ 4 furos tamanho ofício ou A4
 3 potes de tinta acrílica 250 ml (amarelo, verde e
vermelho)
 2 rolos de fita durex larga (50mm x 50m)





1 bloco colorido 50 fls. A4 (Creative Paper Lumi)
5 placas de EVA- vermelho, amarelo, azul, verde e
branco
1 pacote (30 fls.) papel Filipaper (A4) 120 g/m2 – Linho,
Granitto ou Vergê (cor: marfim, natural ou palha)

OBSERVAÇÕES:
 Os MATERIAIS DA LISTA INDIVIDUAL (tabela) são de uso exclusivo do(a) aluno(a). A partir da primeira semana
de aula, todos os alunos deverão estar de posse deste material, seguindo diariamente o Horário Escolar.
 Os MATERIAIS DE PAPELARIA deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20,
devidamente embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno.
NOTA: Senhores Pais, caso prefiram que a escola efetue a compra dos Materiais de PAPELARIA, entrar em contato
com a Cristina ou Thaís, na recepção da escola.
 A relação dos LIVROS PARADIDÁTICOS será divulgada a partir do início das aulas.

MATERIAL ESCOLAR 2020
8º ano do Ensino Fundamental II
1) MATERIAL INDIVIDUAL


1 AGENDA 2020 (preferência do aluno)
DISCIPLINAS

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA
COMPLEMENTOS
DE MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA

BIOLOGIA
QUÍMICA
FÍSICA
INGLÊS

ARTE






























MATERIAL ESCOLAR
1 Minidicionário de Língua Portuguesa / Sugerimos: Aurélio
1 Minigramática. (livre escolha)
GRAMÁTICA: 1 caderno universitário de 96 fls.
LITERATURA: 1 caderno universitário de 96 fls.
REDAÇÃO: 1 caderno universitário de 96 fls.
1 pasta de capa dura com 50 plásticos (grosso) ofício ou A4
1 caderno universitário de 96 fls.
1 calculadora simples
1 caderno universitário de 96 fls.
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm transparente (acrílica)
1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º / 1 esquadro de 45o
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caixa de lápis de cor 12 cores grande / 10 folhas de papel vegetal
1 Atlas Geográfico para consulta (livre escolha)
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 caderno universitário de 96 fls.
1 dicionário pequeno (Inglês / Português – Português / Inglês) - Sugerimos: Oxford Escolar
1 borracha branca macia
2 lápis 6B / 2 lápis B / 1 apontador c/ depósito
1 cx de lápis de cor 12 cores grande / 1 cx de caneta hidrocor c/ 12 cores
1 tesoura sem ponta / 1 tubo de cola branca (90 g.)
1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm transparente (acrílica)
1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º / 1 esquadro de 45o
1 pincel filete redondo nº 0
1 pincel chato de cada nº 4, 6, 10, 14
1 pasta de elástico/ tamanho A4
1 bloco de Canson A4 (desenho branco) 200 g/m 297mm x 210 mm (DEVE PERMANECER IDENTIFICADO
E NA PASTA DO ALUNO – USO INDIVIDUAL)

Obs.: O restante do material (para eventos, datas especiais) será solicitado durante o ano letivo.
NOTA: Para o 2º semestre, solicitaremos: 1 tela (Painel) 30x40cm

NOTA: EVITAR FICHÁRIO
2) PAPELARIA






3 resmas (1500 folhas) de sulfite branco (A4 - 75 g/m2)
10 sacos de plástico transparente (GROSSO) c/ 4 furos tamanho ofício ou A4
3 potes de tinta acrílica 250 ml (preto, branco e azul)
1 bloco colorido 50 fls. A4 (Creative Paper Lumi)
2 rolos de fita crepe larga (50mm x 50m)




5 placas de EVA- vermelho, amarelo, azul, verde e
branco.
1 pacote (30 fls.) papel Filipaper (A4) 120 g/m2 – Granitto,
Linho ou Vergê (cor: marfim ou palha)

OBSERVAÇÕES:
 Os MATERIAIS DA LISTA INDIVIDUAL (tabela) são de uso exclusivo do(a) aluno(a). A partir da primeira semana de
aula, todos os alunos deverão estar de posse deste material, seguindo diariamente o Horário Escolar.
 Os MATERIAIS DE PAPELARIA deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno.
NOTA: Senhores Pais, caso prefiram que a escola efetue a compra dos Materiais de PAPELARIA, entrar em contato com a
Cristina ou Thaís, na recepção da escola.
 A relação dos LIVROS PARADIDÁTICOS será divulgada a partir do início das aulas.

MATERIAL ESCOLAR 2020
9º ano do Ensino Fundamental II
1) MATERIAL INDIVIDUAL


1 AGENDA 2020 (preferência do aluno)
DISCIPLINAS

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA
COMPLEMENTOS DE
MATEMÁTICA

HISTÓRIA
GEOGRAFIA

BIOLOGIA
QUÍMICA
FÍSICA
INGLÊS

ARTE

MATERIAL ESCOLAR

 1 Minidicionário de Língua Portuguesa / Sugerimos: Aurélio
 1 Minigramática. (livre escolha)
 GRAMÁTICA: 1 caderno universitário de 96 fls.
 LITERATURA: 1 caderno universitário de 96 fls.
 REDAÇÃO: 1 caderno universitário de 96 fls.
1 pasta de capa dura com 50 plásticos (grosso) ofício ou A4
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 calculadora simples
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 compasso com trava Maped / grafites para compasso / 1 lixa de unha / 1 régua 30 cm
transparente (acrílica)
 1 transferidor 180º / 1 esquadro de 60º / 1 esquadro de 45o
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 caixa de lápis de cor 12 cores grande
 1 Atlas Geográfico para consulta (livre escolha)
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 caderno universitário de 96 fls.
 1 caderno universitário de 96 fls.
1 dicionário pequeno (Inglês / Português – Português / Inglês) - Sugerimos: Oxford Escolar
 1 borracha branca macia
 2 lápis 6B / 2 lápis B / 1 apontador c/ depósito
 1 cx de lápis de cor 12 cores grande / 1 cx de caneta hidrocor c/ 12 cores
 1 cx de giz pastel (oleoso)
 1 tesoura sem ponta / 1 tubo de cola branca (90 g.)
 1 pasta polionda 3cm / tamanho A4
 1 bloco de Canson A4 (desenho branco) 200 g/m 297mm x 210 mm (DEVE PERMANECER
IDENTIFICADO E NA PASTA DO ALUNO – USO INDIVIDUAL)
Obs.: O restante do material (para eventos, datas especiais) será solicitado durante o ano letivo.

NOTA: EVITAR FICHÁRIO
2) PAPELARIA







3 resmas (1500 folhas) de sulfite branco (A4 - 75 g/m2)
10 sacos de plástico transparente (GROSSO) c/ 4 furos –
tamanho ofício ou A4
3 potes de tinta acrílica 250 ml (amarelo, verde e
vermelho)
1 bloco colorido 50 fls. A4 (Creative Paper Lumi)
2 cartolinas dupla face – cores cítricas
2 rolos de fita durex larga (50mm x 50m)




10 folhas de cartolinas Color Set: azul claro, laranja,
vermelha, amarela, verde, branca, preta, roxa, pink e azul
marinho.
1 pacote (30 fls.) papel Filipaper (A4) 120 g/m2 –
Granitto, Linho ou Vergê (cor: marfim, natural ou
branco)

OBSERVAÇÕES:
 Os MATERIAIS DA LISTA INDIVIDUAL (tabela) são de uso exclusivo do(a) aluno(a). A partir da primeira semana de
aula, todos os alunos deverão estar de posse deste material, seguindo diariamente o Horário Escolar.
 Os MATERIAIS DE PAPELARIA deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno.
NOTA: Senhores Pais, caso prefiram que a escola efetue a compra dos Materiais de PAPELARIA, entrar em contato com a
Cristina ou Thaís, na recepção da escola.
 A relação dos LIVROS PARADIDÁTICOS será divulgada a partir do início das aulas.

