
 

 

LISTA DE MATERIAL 
 
   
 
 
 
 

6º ano do Ensino Fundamental 
 


Material (uso diário) 

 
01 caderno para cada matéria 
01 borracha macia  
03 lápis  pretos 6B    

01 compasso  
    01 apontador com depósito  

01 régua (30 cm) transparente 01 tesoura 

sem ponta 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
01 vidro de cola 90g  

    01 transferidor  
01 minidicionário da Língua Portuguesa 

01 dicionário de Inglês/Português 

    01 marcador de texto  
    01 bloco de papel Canson A4 

 

 Material de Apoio (Atividades e 
experiências de uso cotidiano)

 

 
01 resma de papel A4  

01 colorset cards  
02 potes de tinta guache cor azul e verde  

01 pincel de cerdas naturais 

01 folha de papel cartolina dupla-face  

02 folhas de EVA (azul e verde) 

 
Obs: somente este material deverá ser 
entregue na Escola. 

 

Observações: 
 

I) O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na Sala 
de Aula. 
 

II)Todo o material individual deverá 
ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 
 

III) A Lista de Material deverá ser entregue 

no dia 06 de fevereiro de 2020 na 

Secretaria da Escola e só serão aceitas as 

listas que estiverem completas. 

 

IV) NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 
DE MATERIAL NA PRIMEIRA 
SEMANA DE AULA. 

 

 



 

 

 

 
 
LISTA DE MATERIAL 
 
          

 

7º ano do Ensino Fundamental 
 


Material (uso diário) 

 

01 caderno para cada matéria 
01 borracha macia  
03 lápis pretos 6B  

01 compasso  
01 apontador com depósito  
01 régua (30 cm) transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
01 vidro de cola 90g  
01 transferidor  
01 minidicionário da Língua Portuguesa   

01 dicionário de Inglês/Português 

01 marcador de texto 
01 bloco de papel Canson A4 

 

 Material de Apoio (Atividades e 
experiências de uso cotidiano)

 

 

01 resma de papel A4  
01 metro de TNT azul claro  
01 pote de tinta guache cor preta  

01 pincel de cerdas naturais 

01 folha de papel de seda 

02 folhas de EVA (preto e branco) 

 
 
Obs: somente este material deverá ser 
entregue na Escola. 

 

Observações: 
 

J) O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na Sala 
de Aula. 
 

JJ) Todo o material individual deverá 
ser identificado com etiqueta contendo 
nome do aluno e a respectiva Série. 
 

JJJ) A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 06 de fevereiro de 2020 na 

Secretaria da Escola e só serão aceitas as 

listas que estiverem completas. 

 

IV) NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 
DE MATERIAL NA PRIMEIRA SEMANA 
DE AULA. 
 

 

 
 
 



 

 

 
LISTA DE MATERIAL 

          
 
 
 
 

8º ano do Ensino Fundamental 
 


Material (uso diário) 

 

01 caderno para cada matéria 
01 borracha macia  
03 lápis pretos 6B 

01 compasso  
01 apontador com depósito  
01 régua (30 cm) transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
01 vidro de cola 90g  
01 transferidor  
01 minidicionário da Língua Portuguesa  

01 dicionário de Inglês/Português 

01 marcador de texto  
01 bloco de papel Canson A4 

 

 Material de Apoio (Atividades e experiências 
de uso cotidiano)

 

 

01 resma de papel A4 
02 folhas de EVA liso 
01 folha de papel laminado  
01 pote de tinta guache cor verde  

01 pincel de cerdas naturais 

 
Somente este material deverá ser entregue 
na Escola. 

 

Observações: 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 

II. Todo o material individual deverá 
ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 

III. A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 06 de fevereiro de 

2020 na Secretaria da Escola e só 

serão aceitas as listas que estiverem 

completas. 

 

IV. IV) NÃO RECEBEREMOS AS 
LISTAS DE MATERIAL NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULA. 

 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAL 

 
 
 
 
 

9º ano do Ensino Fundamental 
 


Material (Uso diário) 

 

01 caderno para cada matéria  
01 borracha macia  

03 lápis pretos 6B  

01 compasso  
01 apontador com depósito  
01 régua (30 cm) transparente  

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  
01 vidro de cola 90g  
01 transferidor  
01 minidicionário da Língua Portuguesa 01 

dicionário de Inglês/Português 

01 marcador de texto  
01 bloco de papel Canson A4 

 

 

 Material de Apoio (Atividades e 
experiências de uso cotidiano)

 

 

01 resma de papel A4  
02 potes de tinta guache (amarelo e branco)  

01 pincel de cerdas naturais 

01 folha de cartolina dupla-face 

 
 
Obs: somente este material deverá ser 
entregue na Escola. 

 

Observações: 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 

II. Todo o material individual deverá 
ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 

III. A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 06 de fevereiro de 

2020 na Secretaria da Escola e só 

serão aceitas as listas que estiverem 

completas. 

 

IV. IV) NÃO RECEBEREMOS AS 
LISTAS DE MATERIAL NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULA. 

 
 


