
Ensino Fundamental II

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 caderno universitário (10 matérias) de sua 
preferência 
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Matemática
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Português
01 estojo 
02 lápis preto
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 lápis (2B, 4B E 6B)
03 canetas esferográfica (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm 
01 compasso 
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor 
01 tubo de cola bastão 
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado 
01 caixa de lápis colorido 
01 dicionário de língua portuguesa 
01 calculadora simples
01 calculadora simples

Arte

01 pacote de sulfite A4 500 folhas
02 caixa de tinta PVA Preta e marrom
02 pinceis redondos (L2  e L4)
03 envelopes pardo  A4
02 metros de TNT (azul royal)
04 folhas de cartolina branca
01 tubo de cola grande  
01 pacote de papel canson  180gr A4 com 20 fls 
(colorido)
05 folhas de papel canson banco 180gr A4 (branco)
01 pacote de papéis decorados “Bloco Criativo” com 36 
folhas (textura visual 1)
01 rolo de fita dupla face de 24mm de largura
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (dourado)
02 placas de EVA atoalhada branca
02 placas de EVA com gliter  (1 preta e 1 dourada)
03 folhas adesivas A4
06 folhas de papel de seda na cor preta
06 folhas de papel crepon ( 2 verdes limão, 2 amarelas e 
2 azuis escuro) 
01 tubo de cola instantânia Universal
05 refís de cola quente grossa
05 refís de cola quente fina
01 folha de papel Paraná de 0,80 x 1,00m  nº 100 – 
625grs
01 rolo de barbante 

Ciências 

O material que for preciso para as experiências será 
solicitado oportunamente 

Inglês e Espanhol 

01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português  

Lista de materiais6º ANO

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) durante o período de 06/01/20 à 10/01/20, para que 

os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

Observações: 

Livros Paradidáticos

A relação dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020
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Ensino Fundamental II

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 caderno universitário (10 matérias) de sua 
preferência 
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Matemática
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Português
01 estojo 
02 lápis preto
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 lápis (2B, 4B E 6B)
03 canetas esferográfica (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm 
01 compasso 
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor 
01 tubo de cola bastão 
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado 
01 caixa de lápis colorido 
01 dicionário de língua portuguesa 
01 calculadora simples

Arte

01 pacote de sulfite A4 500 folhas
02 potes de tinta PVA (vermelha e verde)
02 pinceis redondos (L2  e L4)
03 envelopes pardo  A4
02 metros de TNT (azul royal)
04 folhas de cartolina branca
01 tubo de cola grande  
01 pacote de papel canson  180gr A4  com 20 
fls(colorido)
05 folhas de papel canson banco 180gr A4 (branco)
01 pacote de papéis decorados “Bloco Criativo” com 36 
folhas (textura visual 2)
01 rolo de fita dupla face de 24mm. de largura
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (dourado)
02 placas de EVA atoalhada branca
02 placas de EVA com gliter  (1 prata e 1 dourada)
03 folhas adesivas A4
06 folhas de papel de seda na cor preta
06 folhas de papel crepom ( 2 fls pink, 2 fls brancas e 2 
azuis claras) 
01 tubo de cola instantânia Universal
05 refís de cola quente grossa
05 refís de cola quente fina
01 folha de papel Paraná de 0,80 x 1,00m  nº 100 – 
625grs
01 rolo de barbante 

Ciências 

O material que for preciso para as experiências será 
solicitado oportunamente 

Inglês e Espanhol 

01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português  

Lista de materiais

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) durante o período de 06/01/20 à 10/01/20, para que 

os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

Observações: 

Livros Paradidáticos

A relação dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020

2 0 2 07º ANO



Ensino Fundamental II

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 caderno universitário (10 matérias) de sua 
preferência 
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Matemática
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Português
01 estojo 
02 lápis preto
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 lápis (2B, 4B E 6B)
03 canetas esferográfica (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm 
01 compasso 
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor 
01 tubo de cola bastão 
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado 
01 caixa de lápis colorido 
01 dicionário de língua portuguesa 
01 calculadora simples

Arte

01 pacote de sulfite A4 500 folhas
02 caixa de tinta PVA (amarela e azul)
02 pinceis redondos (L2  e L4)
03 envelopes pardo  A4
02 metros de TNT (azul royal)
04 folhas de cartolina branca
01 tubo de cola grande  
01 pacote de papel canson  180gr A4 com 20 fls 
(colorido)
05 folhas de papel canson banco 180gr A4 (branco)
01 pacote de papéis decorados “Bloco Criativo” com 36 
folhas (textura visual 1)
01 rolo de fita dupla face de 24 mm de largura
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (dourado)
02 placas de EVA atoalhada branca
02 placas de EVA com gliter  (1 preta e 1 dourada)
03 folhas adesivas A4
06 folhas de papel de seda na cor preta
06 folhas de papel crepom ( 2fls verdes bndeira, 2fls 
laranjas e 2 fls  azuis escuras) 
01 tubo de cola instantânia Universal
05 refís de cola quente grossa
05 refís de cola quente fina
01 folha de papel Paraná de 0,80 x 1,00m  nº 100 – 
625grs
01 rolo de barbante 

Ciências 

O material que for preciso para as experiências será 
solicitado oportunamente 

Inglês e Espanhol 

01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português  

Lista de materiais

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) durante o período de 06/01/20 à 10/01/20, para que 

os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

Observações: 

Livros Paradidáticos

A relação dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020
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Ensino Fundamental II

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 caderno universitário (10 matérias) de sua 
preferência 
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Matemática
01 caderno  de matéria única de 100fls para 
Português
01 estojo 
02 lápis preto
01 borracha macia
01 apontador com deposito
03 lápis (2B, 4B E 6B)
03 canetas esferográfica (azul, preta e vermelha)
01 régua de 30cm 
01 compasso 
01 esquadro de 45°
01 esquadro de 60°
01 transferidor 
01 tubo de cola bastão 
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado 
01 caixa de lápis colorido 
01 dicionário de língua portuguesa 
01 calculadora simples

Arte

01 pacote de sulfite  A4  500 folhas
02 caixa de tinta PVA Preta e branca)
02 pinceis redondos (L2  e L4)
03 envelopes pardo  A4
02 metros de TNT (azul royal)
04 folhas de cartolina branca
01 tubo de cola grande  
01 pacote de papel canson  180gr A4 com 20 fls 
(colorido)
05 folhas de papel canson branco 180gr A4 
01 pacote de papéis decorados “Bloco Criativo” com 36 
folhas (textura visual 2)
01 rolo de fita dupla face de 3cm de largura
01 tubo de tinta dimensional com gliter (verde)
01 tubo de tinta dimensional metallic 3D (dourado)
02 placas de EVA atoalhada branca
02 placas de EVA com gliter  (1 preta e 1 dourada)
03 folhas adesivas A4
06 folhas de papel de seda na cor preta
06 folhas de papel crepom ( 2fls verdes limão, 2fls 
amarelas e 2fls azuis claras) 
01 tubo de cola instantânia Universal
05 refís de cola quente grossa
05 refís de cola quente fina
01 folha de papel Paraná de 0,80 x 1,00m  nº 100 – 
625grs
01 rolo de barbante

Ciências 

O material que for preciso para as experiências será 
solicitado oportunamente 

Inglês e Espanhol 

01 dicionário de Inglês/ Português
01 dicionário de Espanhol/ Português  

Lista de materiais

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) durante o período de 06/01/20 à 10/01/20, para que 

os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira).

Observações: 

Livros Paradidáticos

A relação dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020

2 0 2 09º ANO


