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6O ANO 2020 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
 

01 - pasta com aba elástico p/ tarefas  
01 - pasta catálogo com 50 plásticos 
06 - cadernos espirais universitários - 96 fls 
       (Inglês/História/Redação/Geografia/Matemática/Ciências) 
01 - caderno espiral universitário 200 fls (Língua Portuguesa) 
01 - caderno brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (Espanhol) 
01 - caderno espiral cartografia 50 folhas, com margem, sem seda (Matemática) 
04 - canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde) 
02 - lápis pretos HB nº 2 
02 - borrachas brancas 
02 - colas bastão 
01 - bloco adesivo amarelo (Post-it) - 38mmx 50mm - 4 unidades de 100 folhas 
01 - corretivo escolar 
01 - apontador de lápis com depósito 
01 - marca texto 
01 - tesoura sem ponta 
01 - caixa de lápis de cor com 24 cores 
01 - régua de 30 cm 
01 - esquadro 60º 
01 - transferidor 180º 
01 - esquadro 45º 
01 - compasso (sugerimos a marca Trident ou Maped) 
01 - caixa de grafite para o compasso 
01 - agenda escolar 

 

Observações: 

1) Serão adotados, durante o ano letivo, 2 livros para projetos de Leitura e Escrita, que 
deverão ser adquiridos pelos pais/responsáveis. Oportunamente, enviaremos um 
comunicado com as especificações dos títulos/editoras. 

2) Solicitamos que o aluno utilize cadernos individuais por disciplina e não fichário, pois 
isso facilitará a organização das atividades. 
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7O ANO 2020 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
 

01 - pasta com aba elástico p/ tarefas  
01 - pasta catálogo com 50 plásticos 
06 - cadernos espirais universitários - 96 fls 
       (Inglês*/História*/Redação/Geografia/Matemática*/Ciências) 
01 - caderno espiral universitário 200 fls (Língua Portuguesa) 
01 - caderno brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (Espanhol) 
01 - caderno espiral cartografia 50 folhas, com margem, sem seda (Matemática*) 
04 - canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde)** 
02 - lápis pretos HB nº 2** 
02 - borrachas brancas** 
02 - colas bastão** 
01 - bloco adesivo amarelo (Post-it) - 38mmx 50mm - 4 unidades de 100 folhas 
01 - corretivo escolar** 
01 - apontador de lápis com depósito** 
01 - marca texto** 
01 - tesoura sem ponta** 
01 - caixa de lápis de cor com 24 cores** 
01 - régua de 30 cm** 
01 - esquadro 60º** 
01 - transferidor 180º** 
01 - esquadro 45º** 
01 - compasso** (sugerimos a marca Trident ou Maped) 
01 - caixa de grafite para o compasso** 
01 - agenda escolar 

 

Observações: 

1) Serão adotados, durante o ano letivo, 2 livros para projetos de Leitura e Escrita, que 
deverão ser adquiridos pelos pais/responsáveis. Oportunamente, enviaremos um 
comunicado com as especificações dos títulos/editoras. 

2) Solicitamos que o aluno utilize cadernos individuais por disciplina e não fichário, pois 
isso facilitará a organização das atividades. 

 

*Poderá ser utilizado o mesmo caderno do ano anterior se houver folhas suficientes. 

**Poderá ser utilizado o mesmo material do ano anterior se estiver em bom estado. 
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8O ANO 2020 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
 

01 - pasta com aba elástico p/ tarefas  
01 - pasta catálogo com 50 plásticos 
05 - cadernos espirais universitários - 96 fls 
       (Inglês*/História*/Geografia/Matemática*/Ciências) 
02 - cadernos brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (L. Portuguesa/Redação*) 
01 - caderno brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (Espanhol/Japonês) 
01 - caderno espiral cartografia 50 folhas, com margem, sem seda (Matemática*) 
04 - canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde)** 
02 - lápis pretos HB nº 2** 
02 - borrachas brancas** 
02 - colas bastão** 
01 - bloco adesivo amarelo (Post-it) - 38mmx 50mm - 4 unidades de 100 folhas 
01 - corretivo escolar** 
01 - apontador de lápis com depósito** 
01 - marca texto** 
01 - tesoura sem ponta** 
01 - caixa de lápis de cor com 24 cores** 
01 - régua de 30 cm** 
01 - esquadro 60º** 
01 - transferidor 180º** 
01 - esquadro 45º** 
01 – compasso** (sugerimos a marca Trident ou Maped) 
01 - caixa de grafite para o compasso** 
01 - agenda escolar 

 

Observações: 

1) Serão adotados, durante o ano letivo, 2 livros para projetos de Leitura e Escrita, que 
deverão ser adquiridos pelos pais/responsáveis. Oportunamente, enviaremos um 
comunicado com as especificações dos títulos/editoras. 

2) Solicitamos que o aluno utilize cadernos individuais por disciplina e não fichário, pois 
isso facilitará a organização das atividades. 

 

*Poderá ser utilizado o mesmo caderno do ano anterior se houver folhas suficientes. 

**Poderá ser utilizado o mesmo material do ano anterior se estiver em bom estado. 
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9O ANO 2020 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
 

01 - pasta com aba elástico p/ tarefas  
01 - pasta catálogo com 50 plásticos 
06 - cadernos espirais universitários - 96 fls 
       (Inglês*/História*/Geografia/Matemática*/Física/Química) 
02 - cadernos brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (L. Portuguesa/Redação*) 
01 - caderno brochura universitário capa dura vermelho de 96 fls (Espanhol/Japonês) 
01 - caderno espiral cartografia 50 folhas, com margem, sem seda (Matemática*) 
04 - canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde)** 
02 - lápis pretos HB nº 2** 
02 - borrachas brancas** 
02 - colas bastão** 
01 - bloco adesivo amarelo (Post-it) - 38mmx 50mm - 4 unidades de 100 folhas 
01 - corretivo escolar** 
01 - apontador de lápis com depósito** 
01 - marca texto** 
01 - tesoura sem ponta** 
01 - caixa de lápis de cor com 24 cores** 
01 - régua de 30 cm** 
01 - esquadro 60º** 
01 - transferidor 180º** 
01 - esquadro 45º** 
01 – compasso** (sugerimos a marca Trident ou Maped) 
01 - caixa de grafite para o compasso** 
01 - agenda escolar 
 

 

Observações: 

1) Serão adotados, durante o ano letivo, 2 livros para projetos de Leitura e Escrita, que 
deverão ser adquiridos pelos pais/responsáveis. Oportunamente, enviaremos um 
comunicado com as especificações dos títulos/editoras. 

2) Solicitamos que o aluno utilize cadernos individuais por disciplina e não fichário, pois 
isso facilitará a organização das atividades. 

 

*Poderá ser utilizado o mesmo caderno do ano anterior se houver folhas suficientes. 

**Poderá ser utilizado o mesmo material do ano anterior se estiver em bom estado. 

 


