Lista de Material -2018
6° ANOS

1ª parte:
- 1 estojo com 5 lápis grafite, 2 borrachas, 2 apontadores, 4 canetas esferográficas azul e ou/
preta.
- 50 folhas de almaço;
- 100 folhas de sulfite amarela;
- 2 canetas marca texto;
- 1 caneta preta para retro-projetor;
- 500 folhas de sulfite branca;
- 50 saquinhos plásticos grossos;
- 2 bloco de canson creme A4 180g com 20 folhas;
- 1 pacote de papel canson A4 colorido 120g com 15 folhas – CANSON;
- 1 pasta com elástico;
2ª parte:
Língua Portuguesa




1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno brochurão capa dura 48 folhas;
1 dicionário;

Matemática










1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno com índice;
1 régua de 15 cm;
1 régua de 30 cm;
1 jogo de esquadros (tamanho diferente – maior e menor);
1 transferidor (meia lua – 180°);
1 compasso com nino de grafite;
20 folhas de papel quadriculado;
1 calculadora simples;

Ciências


1 caderno capa dura 100 folhas;

Geografia



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 atlas IBGE;

História


1 caderno capa dura 100 folhas;

Inglês



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 dicionário Oxford (inglês);

Arte









1 pasta catálogo com saquinhos plásticos;
2 lápis HB e n.6B;
1 régua 30 cm;
1 caixa de lápis de cor;
1 estojo de canetas hidrográficas ;
2 colas bastões;
1 rolo de barbante;
1 tesoura escolar.

Observações:
1.
2.
3.
4.
5.

Não é permitido o uso de fichário nem de um único caderno para todas as disciplinas;
Colocar nome completo e série em todo o material;
Os itens sublinhados deverão ser entregues à Coordenação na 1ª semana de aula;
Aluno do período integral: providenciar estojo e uma pasta catálogo com saquinhos;
Durante o decorrer dos bimestres, serão solicitados materiais de uso pessoal para realização
de atividades, experiências e propostas na apostila.

“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
a sua construção.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
Paulo Freire.

Lista de Material - 2018
7° ANOS

1ª parte:
-1 estojo com 5 lápis grafite, 2 borrachas, 2 apontadores, 4 canetas esferográficas azul e ou/
preta.
- 50 folhas de almaço
- 100 folhas de sulfite azul
- 2 canetas marca texto
- 1 caneta preta para retro-projetor
- 500 folhas de sulfite branca
- 50 saquinhos plásticos grossos
- 2 blocos de canson creme A4 180g com 20 folhas
- 1 pacote de papel canson A4 colorido 120g com 15 folhas – CANSON
- 1 pasta com elástico
2ª parte:
Língua Portuguesa




1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno brochurão capa dura 48 folhas;
1 dicionário;

Matemática










1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno com índice (utilizar do ano anterior)
1 régua de 15 cm;
1 régua de 30 cm;
1 jogo de esquadros (tamanho diferente – maior e menor);
1 transferidor (meia lua – 180°);
1 compasso com nino de grafite;
20 folhas de papel quadriculado;
calculadora simples;

Ciências


1 caderno capa dura 100 folhas;

Geografia



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 atlas IBGE

História


1 caderno capa dura 100 folhas;

Inglês



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 dicionário Oxford (inglês);

Arte









1 pasta catálogo com saquinhos plásticos;
2 lápis HB e n.6B;
1 caixa de lápis de cor;
2 colas bastões;
1 tesoura escolar;
1 caixa de tinta guache;
1 pincel chato n.08;
1 pincel n.16.

Observações:
1.
2.
3.
4.
5.

Não é permitido o uso de fichário nem de um único caderno para todas as disciplinas;
Colocar nome completo e série em todo o material;
Os itens sublinhados deverão ser entregues à Coordenação na 1ª semana de aula;
Aluno do período integral: providenciar estojo e uma pasta catálogo com saquinhos;
Durante o decorrer dos bimestres, serão solicitados materiais de uso pessoal para realização
de atividades, experiências e propostas na apostila.

1. PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES/ EXPERIÊNCIAS PROPOSTAS NA APOSTILA.
2.

“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
a sua construção.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
Paulo Freire.

Lista de Material - 2018
8° ANOS

1ª parte:
-1 estojo com 5 lápis grafite, 2 borrachas, 2 apontadores, 4 canetas esferográficas azul e ou/
preta;
- 50 folhas de almaço;
- 100 folhas de sulfite verde;
- 2 canetas marca texto;
- 500 folhas de sulfite branca;
- 50 saquinhos plásticos grossos;
- 2 blocos de canson creme A4 180g com 20 folhas;
- 1 pacote de papel canson A4 colorido 120g com 15 folhas – CANSON;
- 1 pasta com elástico;

2ª parte:
Língua Portuguesa




1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno brochurão capa dura 48 folhas;
1 dicionário;

Matemática











1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno de desenho geométrico com escala;
1 caderno com índice;
1 régua de 15 cm;
1 régua de 30 cm;
1 jogo de esquadros (tamanho diferente – maior e menor);
1 transferidor (meia lua – 180°);
1 compasso com nino de grafite;
20 folhas de papel quadriculado;
1 calculadora simples;

Geografia



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 atlas IBGE;

História


1 caderno capa dura 100 folhas;

Biologia


1 caderno capa dura 100 folhas (para as duas disciplinas);

Física



1 caderno capa dura 100 folhas (para as duas disciplinas);
1 calculadora simples;

Inglês



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 dicionário Oxford (inglês);

Arte












1 pasta catálogo com saquinhos plásticos;
1 caderno de cartografia (grande)
2 lápis HB e n.6B;
1 caixa de lápis de cor;
1 cola bastão;
1 tesoura escolar;
1 régua;
1 caixa de tinta guache;
1 pincel chato n.08;
1 pincel n.16;
1 borracha macia.

Observações:
1.
2.
3.
4.
5.

Não é permitido o uso de fichário nem de um único caderno para todas as disciplinas;
Colocar nome completo e série em todo o material;
Os itens sublinhados deverão ser entregues à Coordenação na 1ª semana de aula;
Aluno do período integral: providenciar estojo e uma pasta catálogo com saquinhos;
Durante o decorrer dos bimestres serão solicitados materiais de uso pessoal para
realização de atividades, experiências e propostas na apostila.

“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
a sua construção.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
Paulo Freire.

Lista de Material - 2018
9° ANOS

1ª parte:
-1 estojo com 5 lápis grafite, 2 borrachas, 2 apontadores, 4 canetas esferográficas azul e ou/
preta;
- 50 folhas de almaço;
- 100 folhas de sulfite rosa;
- 2 canetas marca texto;
- 1 caneta preta para retro-projetor;
- 500 folhas de sulfite branca;
- 50 saquinhos plásticos grossos;
- 2 blocos de canson creme A4 180g com 20 folhas;
- 1 pacote de papel canson A4 colorido 120g com 15 folhas – CANSON;
- 1 pasta com elástico;
2ª parte:
Língua Portuguesa




1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno brochurão capa dura 48 folhas;
1 dicionário;

Matemática











1 caderno capa dura 100 folhas;
1 caderno de desenho geométrico com escala;
1 caderno com índice;
1 régua de 15 cm;
1 régua de 30 cm;
1 jogo de esquadros (tamanho diferente – maior e menor);
1 transferidor (meia lua – 180°);
1 compasso com nino de grafite;
20 folhas de papel quadriculado;
1 calculadora simples;

Geografia



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 atlas IBGE;

História


1 caderno capa dura 100 folhas;

Física


1 caderno capa dura 100 folhas;

Química


1 caderno capa dura 100 folhas;

Inglês



1 caderno capa dura 100 folhas;
1 dicionário Oxford (inglês);

Arte









1 pasta catálogo com saquinhos plásticos;
1 caderno de cartografia ( grande );
2 lápis HB e n.6B;
1 caixa de lápis de cor;
1 cola branca;
1 caixa de tinta guache;
1 pincel chato n.08;
1 pincel n.16.

Observações:
1.
2.
3.
4.
5.

Não é permitido o uso de fichário nem de um único caderno para todas as disciplinas;
Colocar nome completo e série em todo o material;
Os itens sublinhados deverão ser entregues à Coordenação na 1ª semana de aula;
Aluno do período integral: providenciar estojo e uma pasta catálogo com saquinhos
Durante o decorrer dos bimestres serão solicitados materiais de uso pessoal para
realização de atividades, experiências e propostas na apostila.

“ Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
a sua construção.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
Paulo Freire.

