
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA. 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022– 1° ANO 

 
02  - Cadernos brochura(grande) capa dura (96 folhas)  

01 - Caderno de desenho grande 

01 - Pasta com elástico (tamanho A4) 

01 - Caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade 

01 - Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade  

01 - Caixa de giz de cera (12 cores) 

01-  Apontador com depósito  

01 - Lápis de escrever nº 02 

02-  Borrachas brancas macias 

01-  Tesoura sem ponta (nome gravado)  

01 - Régua 30 cm 

01-  Colas bastão de 40 g de boa qualidade 

 01 - Estojo 

02  - Pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas  

10  - Plásticos para folha A3 

01  - Pasta canelada com alça no formato A3  
01  - Pacote de creative paper  

01  - Pincel chato nº 16 
01  - Pincel chato nº 04 
01  - Conjunto de tinta guache pequeno (6 cores) 
01  - Pote de massinha soft (cor de sua preferência) 
 01 -  Pasta com trilho (plástico) 
01  - Cola colorida caixa (6 cores)  
01  - Potinho de glíter 
01  - Potinho de lantejoula 
01 -  Pacote de creative paper 

02  - Folhas de papel cartão (1 vermelho e 1 azul)  

01-   Folha de EVA liso (vermelho) 

01 -  Folha de EVA liso (azul) 

01 -  Folha de EVA com glíter (vermelho) 

01 -  Folhas de EVA com glíter (azul) 

2m de TNT azul claro / 2m de TNT vermelho  

02 -  Potes de tinta guache de 250g (1 vermelho e 1 azul)  

 

LIVRO: RETIRAR O TITULO DO LIVRO NA SECRETARIA DA ESCOLA 
 
 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc 

do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja 

necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia 

modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans az



TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA. 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 2° ANO 

 

01 - Caderno de caligrafia 

02 -  Cadernos capa dura com 96 folhas (grande)  

01 - Caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade 

01 - Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade 

 01 -  Apontador com depósito 
01 - Lápis de escrever nº 02 

02 - Borrachas brancas macias 
01 - Tesoura sem ponta (nome gravado)  

01 - Régua 30 cm 

01-  Cola bastão de 40 g de boa qualidade  

01 - Tubo de cola líquida (90 g) 

01 - Estojo 

02 - Pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas  

01 – Pacote de Creative Paper  

01 -  Caderno Quadriculado 2x2 com 48 folhas(pequeno)  

01 -  Pasta com elastico azul  

01 -  Pasta de Elástico vermelha  

01 - Potinho de glíter 

01 - Pincel chato nº 16 
01- Pincel chato nº 04 

01 - Conjunto de tinta guache 6 cores  

01 - Massinha de modelar com 6 cores  
2m de TNT azul amarelo  / 2m de TNT verde  

01 cartolina branca 

02 cartolinas coloridas (1 amarela e 1 verde) 

02 folhas de papel cartão (1 verde e 1 amarelo)  

01 folha de EVA liso (amarelo) 

01 folha de EVA liso (verde) 

01 folha de EVA com glíter  

01 folha de EVA com glíter (verde)  

02 potes de guaches 250g (amarelo e verde) 

 

 
Livros – 2ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Título: Fazenda Ponto com  
Autor: Jotah Editora do Brasil  

Título: O Cágado e a fruta  
Autora: Rosinha 

Editora do Brasil  

Título: Ninguém é igual a Ninguém   
Autor: Regina Otero e Regina Rennó 

 Editoria do Brasil  

 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, 

apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser 

repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 
- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho 

ou shorts saia modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.



 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 3° ANO 

 
 02  - Cadernos capa dura com 96 folhas (grande)  
01  - Caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade  
02  -  Lápis de escrever n° 02 
02  - Borrachas brancas macias 
01  - Colas bastão de 40 g de boa qualidade 
 01  - Tubo de cola líquida (90 g) 
01  - Tesoura sem ponta (nome gravado)  
01 -  Régua 30 cm 
01 -  Apontador com lixeira  
01 -  Estojo 
01 -  Dicionário de português 
01 -  Caneta marca texto amarela 
01 – Pasta de Elástico Azul  
01 – Pasta de Elástico Vermelha  
02  - Pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas  
01 -  Massinha de modelar com 6 cores 
01  -  Potinho de glíter 
01  - Pincel chato nº 16 
01  -  Pincel chato nº 04  
01  -  Conjunto de tinta guache 6 cores  
01  -  Pacote de creative paper 
 02 -   Potes de tinta guache de 250g (1 branco e 1 preto)  

     01 -   Cartolina branca 

01-   Cartolina preta 

02 -  Folhas de papel cartão (1 preto e 1 azul escuro) 

01 -  Folha de EVA liso (branca) 

01 -  Folha de EVA liso (preta) 

01 -  Folha de EVA com glíter (branca)  

01  - Folha de EVA com glíter (preta) 

2m de TNT azul branco  / 2m de TNT preto 

 
 

MÚSICA 

01 caderno de música com pauta 01 Flauta doce germânica Yamaha 
 
 

Livros – 3ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Título: Superligado  

Autor: Cassiana Pizaia, Rima Awanda e 

Rossi Vilas boas  

Editora do Brasil  

Título: A Fábrica Mágica  

 
Autor: Maria Cristina Furtado  

 
Editora do Brasil  

Título: Aventuras D´El Rei Dom Caracol e 

outras Histórias  
 Autor: Iza Ramos de Azevedo Souza  
 

Editora do Brasil  

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do 

ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns 

materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts 

saia modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 

 
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.



 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 4° ANO 

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Port.e Ciências)  

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote Hist. e Geo.)  

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Matemática) 

01 - Caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade  

02 - Lápis pretos n° 02 

01 - Lápis 6B 

02 - Canetas esferográficas (azul e vermelha)  

02  -Borrachas                                   

01 - Tubo de cola líquida (90 g) 

02 - Tubos de cola bastão de boa qualidade  

01  -Tesoura sem ponta (nome gravado) 

01 - Régua 30 cm 

01 – Esquadro 

01 – Transferidor  

01 - Apontador com lixeira 

01 - Mini dicionário de português Aurélio 

01 - Dicionário de inglês (inglês/português e português/inglês)  

01 - Pasta fina de plástico com elástico 

01 - Caneta marca texto amarela 

01 - Caderno brochura pequeno 48 folhas de capa dura (para inglês)  

10  - Plásticos com furo 

Livros do 4º Ano 

Título: Uma outra princesa 
Autor: Telma Guimarães 
Ilustrações: Jean – Claude R. Alphen  

Editora do Brasil 

Título: A bruxinha Domitila e o robô Supertudo 

Autor: Edson Gabriel Garcia 

Ilustrações: Nathalia Sá Cavalcante  

Editora do Brasil 

MÚSICA 

01 - Caderno de música com pauta 01 Flauta doce germânica Yamaha 

ARTE 

02 - Pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas  

01 – Bloco de Canson A3 

01 -  Pasta canelada com alça no formato A3  

01  - Caixa de giz de cera 

01  - Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade 

01 -  Pacote de papel filipinho color papel criativo – 8 cores- 45 folhas  

01  - Conjunto de tinta guache pequeno (6 cores) 

01 -  Pincel chato nº 16 

01 -  Pincel chato nº 4 
05 -  Folhas de papel vegetal 

01 -  Cartolina branca 

02 -  Cartolinas coloridas (1 roxo e 1 rosa)  

02 -   Folhas de papel cartão (1 roxo e 1 rosa) 

01 folha de EVA liso (marrom ) 

01 folha de EVA liso (rosa) 

01 folhas de EVA com glíter (marrom)  

01 folhas de EVA com glíter (rosa) 

2m de TNT roxo / 2m de TNT lilás 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do 

ano letivo.UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia modelo da 

escola.INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA. 



 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 5° ANO 

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Port. e Ciências.)  

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote ( Hist. e Geo.)  

01 - Caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Matemática) 

01 - Caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade  

02 - Lápis pretos n° 02  /    01 - Lápis 6B 

02 - Canetas esferográficas (azul e vermelha)  02 - Borrachas 

01 - Tubo de cola líquida (90 g) 

02 - Tubo de cola bastão de boa qualidade  

01 - Tesoura sem ponta (nome gravado) 

01 - Régua 30 cm  / 01 – Esquadro  /   01 Transferidor   

01-  Apontador com lixeira  /  01 Compasso escolar 

01 - Mini dicionário de português Aurélio 

01 - Dicionário de inglês (inglês/português e português/inglês)  

01 - Pasta fina de plástico com elástico 

01 - Caneta marca texto amarela 

01-  Caderno brochura pequeno 48 folhas de capa dura (para inglês)    10  - Plásticos com furo 

Livros 5º Ano  

1º trimestre 2º trimestre 

Título: Com a ponta dos dedos e os olhos do coração 
Autora: Leila Rentrola Iannone 
 Ilustrações: Natália Gregolin  

Editora do Brasil 

Título: Reinações de Narizinho  
Autor: Monteiro Lobato  
Ilustrações: Raquel Matsushita  
Adaptação: Silvana Salerno e Fernando Nuno 

Editora do Brasil 

MÚSICA 

01- Caderno de música com pauta 01 - Flauta doce germânica Yamaha 

ARTE 

02 - Pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas  

01  - Pacote de Sulfite colorido 100 folhas 

01 - Bloco de papel Canson A3 

01 - Pasta canelada com alça no formato A3  

01 - Caixa de giz de cera 

01-  Jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade 

01 - Conjunto de tinta guache pequeno (6 cores) 

 01 - Pincel chato nº 16   /    01  - Pincel chato nº 4 

05 -  Folhas de papel vegetal 

01 -  Cartolina branca 

02  -  Cartolinas coloridas (1 laranja e 1 bege)  

02 -  Folhas de papel cartão (1 bege e 1 laranja) 

01 -   Folha de EVA liso (bege) 

01 -  Folha de EVA liso (laranja) 

01  - Folhas de EVA com glíter (prateado)  

01  -  Folhas de EVA com glíter (laranja)  2m de TNT azul escuro / 2m de TNT laranja 

01 -  Pacote de papel filipinho color papel criativo – 8 cores- 45 folhas  

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, 

desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser 

solicitados no decorrer do ano letivo. 

UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia modelo da 

escola.INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 
 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA



 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022– 6° ANO 

OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome dos alunos. 

01 - Lápis n°02 ou lapiseira               /         01 Borracha macia 

01  -Régua 30 cm transparente / 02 canetas grifa texto  
02  -Canetas esferográficas (azul e vermelha) 

 No 6° ano não aconselhamos o uso de fichário 

01 - Caderno de 10 matérias 

01 - Caderno de 48 folhas para Matemática  

01 - Caderno de 96 folhas para Português  

01 - Jogo de esquadros 

01 - Transferidor simples 

01 - Compasso 

02 - Partes p/ Ciências 
02 -    Partes p/ Inglês 
02 - Partes p/ Geografia 
03 - Partes p/ História 
01 - Parte p/ Arte  

01 - Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou Minidicionário – 

Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD 

01- Mini dicionário Aurélio 

01 -Pasta com elástico (português) 

10 -Folhas de papel vegetal (geografia) 

01 –Caderno de Cartografia  

OBS.: Os materiais poderão ser adquiridos de uma só vez (no início do ano) ou à medida que forem solicitados pela 

professora (também poderá ser material do ano anterior). 

01 - Pasta de plástico formato A4 

 01 - Bloco de papel canson A3 

01-  Régua 40 cm transparente 

01 - Lápis 6B 

01 - Caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 - Tubo de cola tenaz pequeno 

01 -  Tubo de cola bastão  

01 -  Tesoura 

01 - Cartolinas (branca)  

01 - Conjunto de tinta guache 6 cores                     01 -  Pincel chato nº 20 

01 -  Pincel redondo nº 16                                       01  - Pincel redondo nº 4 

02  - Pacotes de sulfite com 100 folhas                  01 -  Pacote de Sulfite colorido com 100 folhas  

Livros – 6ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Título: Viagem ao Céu 
Autor: Monteiro Lobato 

Adaptação Silvana Salerno e Fernando Nuno 
Ilustrações: Raquel Matsushita 

 
Editora do Brasil 

 

Título: Bateria 100% carregada 
Autor: Severino Rodrigues 
Ilustrações: Pedro Corrêa 

 
Editora do Brasil 

 

Título: Emília no País da Gramática 
Autor: Monteiro Lobato 

 
Editora do Brasil 

 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no 

decorrer do ano letivo. 

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 

 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA



 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 7° ANO 
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome dos alunos. 

01 - Lápis n°02 ou lapiseira 

01 - Borracha macia 

01-  Régua 30 cm transparente 

01 - Caneta 04 cores 

02 - Canetas grifa texto 

01 - Caderno de 10 matérias 

01 - Caderno de 48 folhas para Matemática  

01 -  Caderno de 96 folhas para Português  

01 -  Jogo de esquadros - 01 transferidor simples  

01 -  Compasso 

02 partes p/ Ciências 
02 partes p/ Inglês 
02 partes p/ Geografia 
03 partes p/ História 
01 parte para Arte  

01 -  Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou                Minidicionário – 

Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD 

01 dicionário (nova ortografia) 

01 pasta vermelha com elástico (português)  

15 folhas de papel vegetal (geografia) 

 
OBS.: Os materiais poderão ser adquiridos de uma só vez (no início do ano) ou à medida que forem solicitados pelos professores 

(também poderá ser material do ano anterior). 

01 pasta de plástico formato A3                                                                 01 bloco de papel canson A3  

01 régua 40 cm transparente                          01 lápis 6B 

01 tubo de cola tenaz pequeno                       01 tubo de cola bastão  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores                      01 tesoura 

01 conjunto de tinta guache 6 cores               01 -  Pincel chato nº 20                01  - Pincel redondo nº 4 

 01 -  Pincel redondo nº 16                     02 -  Cartolinas (branca) 

 02  - Pacotes de sulfite com 100 folhas-         01 -  Pacote de Sulfite colorido com 100 folhas  

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no 

decorrer do ano letivo. 

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 
 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA
 

 

Livros – 7ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Título: Ninguém me entende nessa casa! 
Autor: Leo Cunha 

Ilustração: Rogério Soud 
Editora FTD 

 

Título: Beijados pelo sol 
Autor: Rogério Andrade Barbosa 

Ilustração: John Kilaka 
Editora do Brasil 

 

Título: A sala dos professores 
Autor: Carla Dulfano 

Tradução: Flávia Côrtes 
Ilustração: Hare Lanz  

Editora do Brasil 

 



 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no 

decorrer do ano letivo. 

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia modelo da escola. 

- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 8° ANO 
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome dos alunos. 

01 lápis n°02 ou lapiseira 

 01 borracha macia 

01 régua 30 cm transparente 

01 caneta 04 cores 

      01 canetas grifa texto 

01 caderno de 15 matérias 

01 caderno de 48 folhas para Matemática  

01 caderno de 96 folhas para Português  

01 jogo de esquadros 

01 transferidor simples 

01 compasso 

02 partes p/ Ciências 
02 partes p/ Inglês 
02 partes p/ Geografia 
02 partes p/ História 

02 partes p/ Prática Científica 

01 parte p/ Arte  
 
   

01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou 

Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD 

01 dicionário (nova ortografia) 

01 pasta verde com elástico (português) 

 15 folhas de papel vegetal (geografia) 

OBS.: Os materiais poderão ser adquiridos de uma só vez (no início do ano) ou à medida que forem 

solicitados pela professora (também poderá ser material do ano anterior). 

01 pasta de plástico formato A4 

01 bloco de papel canson A3  

01 régua 40 cm transparente 

01 lápis 6B 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 tubo de cola tenaz pequeno 

01 tubo de cola bastão  

01 tesoura 

01 revista para recortes  

01 Folha de papel cartão 

01 conjunto de tinta guache 6 cores                                        01 -  Pincel chato nº 20 

01 -  Pincel redondo nº 16                                 01  - Pincel redondo nº 4 

02  - Pacotes de sulfite com 100 folhas             01 -  Pacote de Sulfite colorido com 100 folhas  

Livros – 8ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Título: Sensor: o game 
Autor: Manuel Filho 

Ilustrações: Laurent Cardon 
Editora do Brasil 

 

Título: A menina que conheceu Mario 
de Andrade 

Autor: Artur Azevedo 
Ilustração: Alexandre Camanho 

Editora FTD 

 

Título: Corações de pedra 
Autor: Ganymédes José 

Imagens: Alexandre Rampazo 
Editora do Brasil 

 

 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

Trazer na escola quando solicitado pelo professor 



 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE 2022 – 9° ANO 
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome   dos alunos. 

01 lápis n°02 ou lapiseira  

01 borracha macia 

02 pacotes de sulfite com 100 folhas  

01 régua 30 cm transparente 

01 caneta 04 cores 

 02 canetas grifa texto 

01 caderno de 15 matérias 

01 caderno de 120 folhas para Matemática  

01 caderno de 96 folhas para Português 

01 jogo de esquadros 

01 transferidor simples  / 01 compasso 

01  pasta preta com elástico (português) 

02 partes p/ Ciências  

02 partes p/ Inglês 
02 partes p/ Geografia 
 02 partes p/ História 

02 partes p/ Prática Científica 

01 parte p/ Arte  
 
    

01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou 

Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD 

01 dicionário (nova ortografia) 

15 folhas de papel vegetal (geografia) 

OBS.: Os materiais poderão ser adquiridos de uma só vez (no início do ano) ou à medida que forem solicitados pela 

professora (também poderá ser material do ano anterior). 

01 pasta de plástico formato A4  

01 bloco de papel canson A3 

01 Conjunto de tinta guache 6 cores  

01 régua 40 cm transparente 

01 lápis 6B 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 tubo de cola tenaz pequeno 

01 tubo de cola bastão / 01 tesoura 

01 revista para recortes  

01 cartolina colorida                         01 - Pincel redondo nº 4 

01 -  Pincel chato nº 20                    01 -  Pincel redondo nº 16 

Livros – 9ºano 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 
Título: Crimes e castigos 

Autor: Severino Rodrigues, Regina Drummond, Flávia 
Côrtes, Luís Eduardo Matta, Shirley Souza, Luís Dill, 

Rosana Rios 
Ilustração: Augusto Zambonato 

Editora do Brasil 

 

Título: Jubarte 
Autor: Luís Dill 

Tradução: Sandra Jávera  
Editora do Brasil 

 

Título: Entre silêncios e gestos 
Autor: Marcos Arthur 

Ilustração: Alexandre Matos 
Editora do Brasil 

 

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior, desde que 

estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no 

decorrer do ano letivo.- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho ou shorts saia 

modelo da escola.- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul. 

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA 


