
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RESENDE LTDA.-ESCOLA UM
CNPJ.27.166.875/0001-14-

NIRE:33400000307INCRA:3000/80- OCB/RJ: 343

                            LISTA DE MATERIAL  6º Ano 2020

A apostila do Sistema Positivo será vendida na Escola.

ARTE - 1 Caderno pequeno tipo brochura 48 folhas - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de 
Lápis de cor - 1 caixa de canetinha Hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta - 1 borracha – 
1 lápis HB – 1 régua 30 cm. – 1 lixa – 1 cx de giz de cera.

INGLÊS -  1 caderno espiral  pequeno 96 fls.

LÍNGUA PORTUGUESA– 1caderno grande com 96fls – Livros paradidáticos: Miguel e o Sexto
Ano - Autor: Lino de Albergaria / Amenina que fez a América – Autora: Ilka Brunhilde Laurito /
Robinson Crusoé – a conquista do mundo numa ilha – Autores Daniel Defoe e Werner Zots.

HISTÓRIA- 1 caderno grande 48 fls..

GEOGRAFIA- 1caderno grande 48 fls.

CIÊNCIAS – 1 caderno grande 96 fls. somente para Ciências.

MATEMÁTICA– 1caderno grande 96 fls.somente para Matemática.

DESENHO GEOMÉTRICO - material preferencialmente da marca ACRIMET: 1par de esquadros;
régua de 15 cm; transferidor;  lapiseira com grafite HB 0,7mm; borracha e  compasso de boa
qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA- 1 pasta para arquivar apostilas e 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL- 1caderno grande 96 fls.

 IMPORTANTES  AVISOS 

Início das aulas: 03/02/20 às 7h.  Nos dias 03/02 * 04/02 * 05/02 os alunos sairão às 10h40min.
Reunião  com os  Responsáveis  pelos  alunos  do  6º  Ano e  pelos  alunos  novos:  11/02/20  às
7h10min.
Reunião com os Responsáveis pelos alunos antigos – 7°/8° e 9° Ano: 12/02/20 às 7h10min.

                                                         
OBSERVAÇÕES:
Não é permitido o uso de fichário
Todo material  deverá  ser  etiquetado  com nome do aluno e  ano para  evitar  extravios.  Lápis,
borracha,  canetas azul,  preta e vermelha,  apontador,  régua,  cola,  tesoura sem ponta e bloco
pautado  tamanho  ofício  são  materiais  comuns  a  todas  as  Disciplinas.   Algumas  Disciplinas
adotarão  livros  paradidáticos  no  decorrer  do  ano  letivo.  É  expressamente  proibido  o  uso  do
LiquidPaper (permitido apenas corretivo de fita). O aluno deverá ter o material solicitado desde o
1º dia de aula.

Obrigatório o uso do uniforme correto desde o 1º dia de aula.

Camisa branca ou amarela; Bermuda tectel azul marinho – calça capri e/ou bailarina feminina; 
Abrigo tectel ou moletom azul marinho (todos com logotipo da escola); Tênis preto e/ou branco
e meias brancas.
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                                 LISTA DE MATERIAL  7º Ano 2020

A apostila do Sistema Positivo será vendida na Escola.

INGLÊS–1 caderno espiral pequeno 96 fls.  

ARTE - 1 Caderno grande tipo brochura 96 folhas - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de 
lápis de cor –1  caixa de canetinha Hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta 1 borracha - 
lápis HB - 1 régua 30 cm – 1 cx de giz de cera.

LÍNGUA PORTUGUESA -1 caderno  grande com 96fls;Livros paradidáticos: Lia e o sétimo ano –
Autor: Lino de Albergaria  / A marca de uma lágrima – Autor: Pedro Bandeira

HISTÓRIA - 1caderno grande 48 fls.

GEOGRAFIA- 1caderno grande 48 fls.

CIÊNCIAS–1 caderno grande 96 fls. somente para Ciências.

MATEMÁTICA-1caderno grande96 folhas,somente para Matemática.

DESENHO  GEOMÉTRICO-  Caderno  de  Atividades  2–  edição  renovada.  Autores:  José  Ruy
Giovanni,  José Ruy Giovanni  Jr,  Tereza Marangoni  Fernandes e Elenice Lumico Ogassawara,
Editora: FTD, material, preferencialmente da marca ACRIMET: 1parde esquadros; régua de 15cm;
transferidor; lapiseira com grafite HB 0,7mm; borracha e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA-  pasta para arquivar apostilas e uma garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 caderno grande 96 fls.

 IMPORTANTES  AVISOS

Início das aulas: 03/02/20 às 7h.  Nos dias 03/02 * 04/02 * 05/02 os alunos sairão às 10h40min.
Reunião  com os  Responsáveis  pelos  alunos  do  6º  Ano e  pelos  alunos  novos:  11/02/20  às
7h10min.
Reunião com os Responsáveis pelos alunos antigos – 7°/ 8° e 9° Ano: 12/02/20 às 7h10min.

OBSERVAÇÕES:
Não é permitido o uso de fichário
Todo  material  deverá  ser  etiquetado  com nome  do  aluno  e  ano  para  evitar  extravios.  Lápis,
borracha,  canetas  azul,  preta  e  vermelha,  apontador,  régua,  cola,  tesoura  sem ponta  e  bloco
pautado  tamanho  ofício  são  materiais  comuns  a  todas  as  Disciplinas.   Algumas  Disciplinas
adotarão livros paradidáticos no decorrer do ano letivo. É expressamente proibido o uso do Liquid
Paper (permitido apenas corretivo de fita). O aluno deverá ter o material solicitado desde o 1º dia
de aula.

Obrigatório o uso do uniforme correto desde o 1º dia de aula. 

Camisa branca ou amarela; Bermuda tectel azul marinho – calça capri e/ou bailarina feminina; 
Abrigo tectel ou moletom azul marinho (todos com logotipo da escola); Tênis preto e/ou branco e
meias brancas.
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                                   LISTA DE MATERIAL      8° Ano 2020

ARTE - 1 Caderno grande tipo brochura 96 folhas - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de 
lápis de cor - 1 caixa de canetinha Hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta 1 borracha –
lápis HB - 1 régua 30 cm – 1 tela 20 x 30 – 1 pincel.

LÍNGUA PORTUGUESA - Livro:  Geração  Alpha  Português  8  –  Ed.SM;  Livro:  Descobrindo  a
Gramática  8  –  Ed.  FTD;  1  caderno  universitário  com  200  fls;  1  mini  dicionário  da  Língua
Portuguesa, a escolher.

HISTÓRIA-Livro:  História  –  Projeto  Araribá  Plus8,  (com  selo  BNCC)   Editora  Moderna,
1cadernogrande 96 fls.

GEOGRAFIA-Livro:  Geografia  –  Projeto  Araribá  Plus8,  (com  selo  BNCC)  Editora
Moderna;1cadernogrande 96 fls.

CIÊNCIAS – Livro:Geração Alpha 8 Autores: André Catani, Gustavo Isaac Killner e João Batista
Aguilar  Editora: SM, 1 caderno grande somente para Ciências 96 fls.- 1 jaleco branco para aulas
no laboratório de Ciências.

MATEMÁTICA-  Livro: A Conquista da Matemática 8 Autores:Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr.
Editora: FTD com selo BNCC;1 caderno grande 96 fls.somente para Matemática.

DESENHO  GEOMÉTRICO -  Caderno  de  Atividades  3–  edição  renovada.  Autores:  José  Ruy
Giovanni,  José Ruy Giovanni  Jr,  Tereza Marangoni  Fernandes e Elenice Lumico Ogassawara,
Editora:  FTD,   material,  preferencialmente  da  marca  ACRIMET:  1parde  esquadros;  régua  de
15cm;transferidor;  lapiseira com grafite HB 0,7mm ;  borracha e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA – pasta para arquivar apostilas – 1garrafinha d’água.

ESPANHOL -  1 caderno grande 96 fls.

 IMPORTANTES  AVISOS 

Início das aulas: 03/02/20 às 7h.  Nos dias 03/02 * 04/02 * 05/02 os  alunos   sairão às 10h40min.
Reunião  com os  Responsáveis  pelos  alunos  do  6º  Ano e  pelos  alunos  novos:  11/02/20  às
7h10min.
Reunião com os Responsáveis pelos alunos antigos – 7°/8° e 9° Ano: 12/02/20 7h10min.

OBSERVAÇÕES:
Todo  material  deverá  ser  etiquetado  com nome  do  aluno  e  ano  para  evitar  extravios.  Lápis,
borracha,  canetas  azul,  preta  e  vermelha,  apontador,  régua,  cola,  tesoura  sem ponta  e  bloco
pautado  tamanho  ofício  são  materiais  comuns  a  todas  as  Disciplinas.   Algumas  Disciplinas
adotarão livros paradidáticos no decorrer do ano letivo. É expressamente proibido o uso do Liquid
Paper (permitido apenas corretivo de fita). O aluno deverá ter o material solicitado desde o 1º dia
de aula.

Obrigatório o uso do uniforme correto desde o 1º dia de aula.

Camisa branca ou amarela; Bermuda tectel azul marinho – calça capri e/ou bailarina feminina; 
Abrigo tectel ou moletom azul marinho (todos com logotipo da escola); Tênis preto e/ou branco 
e  meias brancas.
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                                LISTA DE MATERIAL  9º Ano 2020

INGLÊS -  Livro:  i  –  World   4  autores:  Michael  Downie,  David  Gray,  Juan  Maniel  Jimenez  –
Universityof  Dayton Editora: SM 1 caderno espiral 48 fls. pequeno 

ARTE - 1 Caderno grande tipo brochura 96 folhas - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de 
lápis de cor -  1 caixa de canetinha Hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta 1 borracha –
lápis HB - 1 régua 30 cm – 1 tela 20 x 30 – 1 pincel

LÍNGUA PORTUGUESA -  Livro:  Geração  Alpha  Português  9  –  Ed.SM;  Livro:  Descobrindo  a
Gramática  9  –  Ed.  FTD;  1  caderno  universitário  com  200  fls;  1  mini  dicionário  da  Língua
Portuguesa, a escolher; 

HISTÓRIA- Livro: História – Projeto Araribá Plus 9 (com selo BNCC) Editora Moderna, 1caderno
grande 96 fls.

GEOGRAFIA-  Livro:  Geografia  –  Projeto  Araribá  Plus  9  (com  selo  BNCC),  Editora
Moderna;1caderno grande 96 fls.

CIÊNCIAS– Livro: Geração Alpha 9 Autores: André Catani, Gustavo Isaac Killner e João Batista
Aguilar  Editora: SM, 1 caderno grande somente para Ciências 96 fls.- 1 jaleco branco para aulas
no laboratório de Ciências.

MATEMÁTICA-  Livro: A Conquista da Matemática 9 Autores: Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr.
Editora: FTD com selo BNCC; 1caderno grande 96 fls. somente para Matemática.

DESENHO  GEOMÉTRICO - Caderno  de  Atividades  4–  edição  renovada.  Autores:  José  Ruy
Giovanni,  José Ruy Giovanni  Jr,  Tereza Marangoni  Fernandes e Elenice Lumico Ogassawara,
Editora: FTD material, preferencialmente da marca ACRIMET: 1par de esquadros; régua de 15 cm;
transferidor;  lapiseira com grafite HB 0,7mm;  borracha e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA – pasta para arquivar apostilas – 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 caderno grande 96fls.

 IMPORTANTES  AVISOS 

Início das aulas: 03/02/20 às 7h.  Nos dias 03/02 * 04/02 * 05/02 os alunos sairão às 10h40min.
Reunião  com os  Responsáveis  pelos  alunos  do  6º  Ano e  pelos  alunos  novos:  11/02/20  às
7h10min.
Reunião com os Responsáveis pelos alunos antigos – 7°/8° e 9° Ano: 12/02/20 7h10min.

OBSERVAÇÕES:
Todo  material  deverá  ser  etiquetado  com nome  do  aluno  e  ano  para  evitar  extravios.  Lápis,
borracha,  canetas  azul,  preta  e  vermelha,  apontador,  régua,  cola,  tesoura  sem ponta  e  bloco
pautado  tamanho  ofício  são  materiais  comuns  a  todas  as  Disciplinas.   Algumas  Disciplinas
adotarão livros paradidáticos no decorrer do ano letivo. É expressamente proibido o uso do Liquid
Paper (permitido apenas corretivo de fita). O aluno deverá ter o material solicitado desde o 1º dia
de aula.

Obrigatório o uso do uniforme correto desde o 1º dia de aula.

Camisa branca ou amarela; Bermuda tectel azul marinho – calça capri e/ou bailarina feminina; 
Abrigo tectel ou moletom azul marinho (todos com logotipo da escola); Tênis preto e/ou branco 
e meias brancas.


