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                   2021   6º ANO   LISTA DE
MATERIAL 

A apostila do Sistema Positivo será vendida na Escola.

ARTE - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de lápis de cor - lápis preto - 1 caixa de 
canetinha hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta - 1 borracha – 1 régua 30 cm. 

INGLÊS - 1 caderno grande de  96 fls.

LÍNGUA PORTUGUESA – 1caderno grande com 96 fls – canetas azul e vermelha – lápis
- borracha – apontador – 1 bloco de rascunho grande com pauta - Livros paradidáticos: Miguel e
o 6º Ano - Autor: Lino de Albergaria. 

 

HISTÓRIA - 1 caderno grande 96 fls; 1 marca texto; 1 atlas geográfico; 1 pasta catálogo (min.

50 plásticos).

GEOGRAFIA - 1 caderno grande 96 fls.

CIÊNCIAS – 
1 caderno grande 96 fls. – 1 pasta com plásticos.

MATEMÁTICA – 1 caderno grande 96 fls - 1 caixa de lápis de cor - 1 cola branca - 1 tesoura 
sem ponta  

DESENHO  GEOMÉTRICO –  Caderno  de  atividades  de  Desenho  Geométrico  Vol.1
Autores: Giovanni, Giovanni Jr, Tereza Marangoni, Elenice Ogassawara  Editora: FTD - 1 jogo de
esquadros; régua de 30 cm; transferidor;  e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 pasta com plásticos; 1 caderno grande de 96 fls.

 IMPORTANTE 

Início das aulas: 03/02/2021
As reuniões com os Responsáveis serão agendadas, posteriormente e informadas via e-mail.
Os cadernos não utilizados totalmente no ano anterior, poderão ser reutilizados.

                                                         
OBSERVAÇÕES:

Não é permitido o uso de fichário
Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno e ano para evitar extravios.  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.
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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.

                             

 7º ANO  2021    LISTA DE MATERIAL
A apostila do Sistema Positivo será vendida da na Escola.

ARTE -   Caderno de desenho grande - 1 caixa de lápis de cor -  lápis preto - 1 caixa de 
canetinha hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta - 1 borracha – 1 régua 30 cm. 

INGLÊS - 1 caderno grande 96 fls.

LÍNGUA PORTUGUESA – 1caderno grande com 96 fls – canetas azul e vermelha – lápis
- borracha – apontador – 1 bloco de rascunho grande com pauta - Livros paradidáticos: Lia e o
7º Ano - Autor: Lino de Albergaria. 
 

HISTÓRIA - 1 caderno grande 96 fls; 1 marca texto; 1 atlas geográfico; 1 pasta catálogo (min.

50 plásticos).

GEOGRAFIA - 1 caderno grande 96 fls.

CIÊNCIAS – 
1 caderno grande 96 fls. – 1 pasta com plásticos.

MATEMÁTICA – 1 caderno grande 96 fls - 1 caixa de lápis de cor - 1 cola branca - 1 tesoura 
sem ponta 

DESENHO  GEOMÉTRICO –  Caderno  de  atividades  de  Desenho  Geométrico  Vol.2
Autores: Giovanni, Giovanni Jr, Tereza Marangoni, Elenice Ogassawara   Editora: FTD - 1 jogo de
esquadros - régua de 30 cm – transferidor   e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 pasta com plásticos; 1 caderno grande de 96 fls.

 IMPORTANTE 

Início das aulas: 03/02/2021
As reuniões com os Responsáveis serão agendadas, posteriormente e informadas via e-mail.
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Os cadernos não utilizados totalmente no ano anterior, poderão ser reutilizados.

                                                        
OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno e ano para evitar extravios.  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.

                                
     8° ANO 2021 LISTA DE MATERIAL 
A apostila do Sistema Positivo será vendida na 

Escola.

ARTE - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de lápis de cor -  lápis preto - 1 caixa de 
canetinha hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta - 1 borracha – 1 régua 30 cm. 

INGLÊS - 1 caderno grande 96 fls.

LÍNGUA PORTUGUESA – 1caderno grande com 96 fls – Livro paradidático: Harry Potter
e a Pedra Filosofal - Autor: J.K.Rowlling. 
 

HISTÓRIA - 1 caderno grande 96 fls; 1 marca texto; 1 atlas geográfico; 1 pasta catálogo (min.

50 plásticos)

GEOGRAFIA - 1 caderno grande 96 fls.

CIÊNCIAS – 
1 caderno grande 96 fls. – 1 pasta com plásticos.

MATEMÁTICA – 1 caderno grande 96 fls - 1 caixa de lápis de cor - 1 cola branca - 1 tesoura 
sem ponta 

DESENHO  GEOMÉTRICO –  Caderno  de  atividades  de  Desenho  Geométrico  Vol.3
Autores: Giovanni, Giovanni Jr, Tereza Marangoni, Elenice Ogassawara  Editora: FTD - 1 jogo de
esquadros -  régua de  30 cm – transferido -  e compasso de boa qualidade.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 pasta com plásticos; 1 caderno grande de 96 fls.

 IMPORTANTE 

 Início das aulas: 03/02/2021
As reuniões com os Responsáveis serão agendadas, posteriormente e informadas via e-mail.
Os cadernos não utilizados totalmente no ano anterior, poderão ser reutilizados.

                                                         
OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno e ano para evitar extravios.  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.

                         9º ANO  2021 LISTA DE
MATERIAL 

A apostila do Sistema Positivo será vendida na 
Escola.

ARTE - 1 Caderno de desenho grande - 1 caixa de lápis de cor - lápis preto - 1 caixa de 
canetinha hidrocor - 1 cola branca - 1 tesoura sem ponta - 1 borracha – 1 régua 30 cm. 

INGLÊS - 1 caderno grande 96 fls.

LÍNGUA PORTUGUESA – 1caderno grande com 96 fls – Livro paradidático: O Alienista
Autor: Machado de Assis
 

HISTÓRIA - 1 caderno grande 96 fls; 1 marca texto; 1 atlas geográfico; 1 pasta catálogo (min.

50 plásticos)

GEOGRAFIA - 1 caderno grande 96 fls.
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CIÊNCIAS – 
1 caderno grande 96 fls. – 1 pasta com plásticos.

MATEMÁTICA – 1 caderno grande 96 fls - 1 caixa de lápis de cor - 1 cola branca - 1 tesoura 
sem ponta 

DESENHO  GEOMÉTRICO –  Caderno  de  atividades  de  Desenho  Geométrico  Vol.4
Autores: Giovanni, Giovanni Jr, Tereza Marangoni, Elenice Ogassawara  Editora: FTD - 1 jogo de
esquadros - régua de 30 cm - transferidor  e compasso de boa qualidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 1 garrafinha d’água.

ESPANHOL - 1 pasta com plásticos; 1 caderno grande 96 fls. 

 IMPORTANTE 

Início das aulas: 03/02/2021
As reuniões com os Responsáveis serão agendadas, posteriormente e informadas via e-mail.
Os cadernos não utilizados totalmente no ano anterior, poderão ser reutilizados.

OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá ser etiquetado com nome do aluno e ano para evitar extravios.  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. 


