
 

LISTA DE MATERIAL – 6º ano – 2017 
 

 
 
 
Orientação: 

Para o primeiro dia de aula, 01/02/17, trazer a agenda, o estojo com material comum e os cadernos. Outras 
orientações serão dadas durante a primeira semana. 
 
Importante: 
 
 O material de uso comum deverá permanecer na mochila e será solicitado pelos professores, sempre que houver 

necessidade.  

 No caso de perda, durante o ano, o material deverá ser reposto imediatamente. 

 Todo material deve vir de casa com o nome e ano do aluno. 

 Na escolha do material, ficar atento ao tamanho e peso da agenda e do estojo. 

 Dar preferência a cadernos com folha branca, sem marca d’água e sem picote. 

 Seguir rigorosamente as cores diferentes das pastas requisitadas pelas diferentes disciplinas. 

 Pastas e outros materiais do 5º ano que es�verem em bom estado podem ser reaproveitados. 

  Todos os cadernos e livros devem ser encapados e iden�ficados com o nome e o ano do aluno. 

 Durante o ano outros livros ou materiais específicos para alguma a�vidade poderão ser solicitados. 

 
Quan�dade Descrição do Material Disciplina 

1 Agenda (sugerimos uma página para cada dia sem desenho) Comum 

1 Caderno de cartografia – 275x200 mm – 48 folhas – capa flexível Matemá�ca 

3 Caderno universitário espiral capa dura – 96 folhas Port. /Mat. /Geog. 

1 Caderno 1/4 brochura capa dura – 48 folhas 
(pode ser o mesmo do 5º ano, se es�ver em bom estado) Inglês 

2 Cadernos ¼ brochura capa dura – 96 folhas  História/Ciências 

1 Estojo Comum 

1 Lapiseira 9 mm (com grafite para reposição) ou o lápis grafite 2B Comum 

 Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) Comum 

1 Borracha branca vinil Comum 

1  Apontador com depósito Comum 

1 Caixa de lápis de cor com 24 cores Comum/Artes 

1 Cola em bastão grande Comum 

1 Tesoura sem ponta Comum 

1 Pen drive (8 GB) Comum 

 

Observação:   Lista postada no site: www.gracinha.g12.br 

 



1 Bloco autoadesivo 76x76 com 100 fls Inglês 

2 Caneta hidrográfica ultrafine – Preta Artes 

2 Lápis grafite 2B  Comum/Artes 

2 Lápis grafite 4B Artes 

1 Lápis grafite 6B Artes 

1 Régua de 15 cm acrílica transparente (para estojo) Comum 

1 Régua de 30 cm acrílica transparente  Matemá�ca 

1 Pasta catálogo com 20 plás�cos fixos – cristal Comum 

1 Pasta catálogo com 20 plás�cos fixos – verde Inglês 

1 Pasta catálogo com 30 plás�cos fixos – vermelha Ciências 

1 Pasta catálogo com 30 plás�cos fixos – amarela Matemá�ca 

1 Pasta catálogo com 40 plás�cos fixos – azul Português 

1 Compasso de boa qualidade Matemá�ca 

1 Transferidor 180° sem chanfro  Matemá�ca 

1 Bloco pautado da escola (adquirir na secretaria) Português 

1 Avental branco 100% algodão, com manga comprida, para as aulas de 
laboratório – com nome bordado 

Ciências 

1 Colete vermelho (adquirir na secretaria da escola) Educação Física 

 

Livros 

TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN DISCIPLINA 
Projeto Teláris Português – 2ª.ed. –  6º ano 
Borga�o, Ber�n e Marchezi  
 

 
ÁTICA 

 
9788508172429 

 
Português 

 
O violino cigano – Regina Machado 
   

CIA das LETRAS 9788535904635 
 

Português 
 

Minidicionário – o mesmo do ano passado 
No caso de aquisição recomendamos: Minidicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa 
 

OBJETIVA 
 

9788539001088 
 

Português 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 6º ano – 3ª ed. – 
Fernandes, Fugita e Oliveira SM 9788541806206    

 
Matemá�ca 

 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 6º ano – 3ª ed. – 
Caderno de a�vidades – Fernandes, Fugita e Oliveira SM 9788541808194  

 
Matemá�ca 

 
 
História temá�ca: tempos e cultura – 6º ano – 3ª ed. 
- Cabrini, Catelli e Montellato 
 

 
SCIPIONE 

 
9788526284098 

 
História 

 
Descobrindo a arqueologia – O que os mortos 
podem nos contar sobre a vida? – Lanfranco, 
Petronilho e Egger 
 

 
CORTEZ 

 
9788524921643 

 
História 



TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN DISCIPLINA 
 
Observatório de Ciências – 6º ano – 2ª ed. –  Rios e 
Thompson 

MODERNA 9788516100612 Ciências 

Impact 1 - Student's Book 

NACIONAL 
GEOGRAPHIC/

CENGAGE 
LEARNING 

 
9781305862975 

 
Inglês 

 
Oxford Living Grammar Elementary  
(será usada também no 7º ano) 

OXFORD 9780194557122 Inglês 

 
Robin Hood – Stage 4 
 

YOUNG ELI 
READERS / 

HUB 
EDITORIAL 

 

 
9788580762792 

 
Inglês 

 
William Tell and Other Stories – Retold by John 
Esco� [Starter – Dominoes ] 
 

 
OXFORD 

 
9780194247030 

 
Inglês 

 
Incredible Earth (Read and Discover 4) 
 

OXFORD 9780194644389 Inglês 

 
Wonders of the Past (Read and Discover 4) 
 

OXFORD 9780194644419 Inglês 

Projeto Athos – 6º ano – Castellar e Seferian FTD 9788532293794 
 

Geografia 
 

 
Geoatlas – Maria Elena Simielli  
 

ÁTICA 9788508158119 Geografia 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – Orientações importantes: 
 

1)  Do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é dispensado o uso de uniforme, porém, a 
roupa deverá ser adequada para a prá�ca de a�vidades �sicas. O aluno deve usar modelos espor�vos, que 
são confortáveis, leves, com boa elas�cidade e que facilitam a troca de calor.  

2) Não será permi�do o uso de jeans, miniblusas, calças de sarja e similares, assim como trajes que dificultem 
a mobilidade. Também não é permi�do o uso de acessórios não per�nentes às aulas de EF, como: relógios, 
pulseiras, colares e brincos compridos, ipods e celulares. 

3)  É obrigatório o uso de tênis confortável e meias, próprio para a prá�ca de a�vidades �sicas. 
4) Os cabelos longos devem estar sempre presos. 

 
5) O uso do colete vermelho é obrigatório. O colete deve ser providenciado para a primeira aula do ano le�vo 

com iden�ficação, seguindo as seguintes determinações: 
� Nome e sobrenome escritos na frente e atrás do colete, com letras de forma grandes e legíveis (de 10 cm 

de altura). Usar caneta apropriada para tecido. 
 
Atenção: 
Essas orientações entram em vigor a par�r da data determinada pela equipe de Educação Física no início do ano. Se o 
aluno descumprir as regras, não poderá par�cipar da aula e ficará com falta. 

 



 

LISTA DE MATERIAL – 7º ano – 2017 
 

 
 
Orientação: 

Para o primeiro dia de aula, 01/02/17, trazer a agenda, o estojo com material comum e os cadernos. Outras 
orientações serão dadas durante a primeira semana. 
 
Importante: 
 
 Este material deverá permanecer na mochila e será solicitado pelos professores, sempre que houver necessidade.  

 No caso de perda, durante o ano, deverá ser reposto imediatamente. 

 Todo este material deve vir de casa com o nome e ano do aluno. 

 Na escolha do material, ficar atento ao tamanho e peso da agenda e do estojo. 

 Dar preferência a cadernos com folha branca, sem marca d’água e sem picote. 

 Seguir rigorosamente as cores diferentes das pastas requisitadas pelas diferentes disciplinas. 

 Pastas e outros materiais do 6º ano que es�verem em bom estado podem ser reaproveitados. 

  Todos os cadernos e livros devem ser encapados e iden�ficados com o nome e o ano do aluno. 

 Pastas e outros materiais do 6º ano que es�verem em bom estado podem ser reaproveitados. 

 Durante o ano outros livros ou materiais específicos para alguma a�vidade poderão ser solicitados. 

 
Quan�dade Descrição do Material Disciplina 

1 Agenda (sugerimos uma página para cada dia sem desenho) Comum 

1 Caderno de cartografia – 275X200 mm – 96 folhas – capa flexível 
(pode ser o mesmo usado no 6º ano, se es�ver em bom estado)  

Matemá�ca 

3 Caderno universitário espiral capa dura – 96 folhas Port. /Mat. /Geog. 

1 Caderno 1/4 brochura capa dura – 48 folhas  
(pode ser o mesmo usado no 6º ano, se es�ver em bom estado) 

Inglês 

2 Cadernos ¼ brochura capa dura - 96 folhas  História/Ciências 

1 Estojo Comum 

1 Lapiseira 9 mm (com grafite para reposição) ou o lápis grafite 2B Comum 

 Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) Comum 

1 Borracha branca vinil Comum 

1  Apontador com depósito Comum 

1 Caixa de lápis de cor com 24 cores Comum/Artes 

1 Cola em bastão grande Comum 

1 Tesoura sem ponta Comum 

1 Pen drive (8 GB) Comum 

1 Bloco autoadesivo 76x76 com 100 fls Inglês 

Observação:   Lista postada no site: www.gracinha.g12.br 

 



1 Caneta marca texto – qualquer cor Comum 

2 Caneta hidrográfica ultrafine – Preta Artes 

2 Lápis grafite 2B  Comum/Artes 

2 Lápis grafite 4B Artes 

1 Lápis grafite 6B Artes 

1 Régua de 30 cm acrílica transparente  Matemá�ca 

1 Compasso de boa qualidade Matemá�ca 

1 Transferidor 180° sem chanfro  Matemá�ca 

1  Par de esquadros 45°/60° Matemá�ca 

1 Pasta catálogo com 10 plás�cos fixos – fumê Orientação 

1 Pasta catálogo com 20 plás�cos fixos – cristal  Comum 

1 Pasta catálogo com 20 sacos plás�cos fixos – verde Inglês 

1 Pasta catálogo com 30 sacos plás�cos fixos – amarela Matemá�ca 

2 Pasta plás�ca com elás�co (Uma para cada semestre, não pode ser 
pasta catálogo) – tamanho o�cio  

Português 

5 Pastas plás�cas em “L” – tamanho o�cio (As pastas devem ficar em 
casa até que sejam solicitadas, pois serão u�lizadas no decorrer do 
ano) 

Português 

1 Bloco pautado da escola (adquirir na secretaria da Escola) Português 

1 Avental branco 100% algodão, com manga comprida, para as aulas de 
laboratório – com nome bordado 

Ciências 

1 Colete vermelho (adquirir na secretaria da escola) Educação Física 

 
 
 
LIVROS  

TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN DISCIPLINA 
Projeto Teláris Português – 2ª.ed.  – 7º ano 
Borga�o, Ber�n e Marchezi  
 

 
ÁTICA 

 
9788508172399 

 
Português 

Conexões em Língua Portuguesa - Gramá�ca - 
Volume único 
(a mesma usada no 6º ano) 

MODERNA 9788516089832 Português 

Minidicionário – o mesmo do ano passado 
No caso de aquisição recomendamos: 
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
 

OBJETIVA 
 

9788539001088 
 

Português 

Ponte para Terabí�a - Katherine Paterson 
(trazer o livro na segunda semana de aula) 
 

SALAMANDRA 9788516050528 Português 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 7º ano – 3ª ed. – 
Fernandes, Fugita e Oliveira SM 

 
9788541806220 

 
Matemá�ca 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 7º ano – 3ª ed. – 
Caderno de a�vidades – Fernandes, Fugita e 
Oliveira 

SM 
 

9788541808217 
 

Matemá�ca 



TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN DISCIPLINA 
História temá�ca: diversidade cultural e conflitos 
– 7º ano – 3ª ed. - Cabrini, Catelli e Montellato 
 

 
SCIPIONE 

 
9788526284111 

 
História 

Observatório de Ciências – 7º ano – 2ª ed. – Rios 
e Thompson 
 

MODERNA 9788516100636 Ciências 

 
Oxford Living Grammar Elementary  
(a mesma usada no 6º ano) 

OXFORD 9780194557122 Inglês 

Impact 2 - Student's Book 

NACIONAL 
GEOGRAPHIC/ 

CENGAGE 
LEARNING 

9781305509313 Inglês  

All About Plants –  Read and Discover 
 

OXFORD 9780194644402 Inglês 

Billy Elliot – Melvin Burgess (adapted by Jacquie 
Bloese) [Elementary] 
 

 
RICHMOND 

 
9788466808651 

 
Inglês 

Cries from the Heart (Stories from around the 
world) – Jeniffer Basse� [Oxford Bookworms 2] 
 

OXFORD 9780194790840 
Inglês 

 

Huckleberry Finn – Mark Twain (retold by Diane 
Mowat) [Oxford Bookworms 2] 
 

OXFORD 9780194790635 Inglês 

Projeto Athos – 7º ano – Castellar e Seferian FTD 9788532293893 
 

Geografia 
 

 
Geoatlas – Maria Elena Simielli  
(o mesmo do ano passado) 

ÁTICA 9788508158119 Geografia 

 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – Orientações importantes: 
 
1)  Do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é dispensado o uso de uniforme, porém, a roupa 
deverá ser adequada para a prá�ca de a�vidades �sicas. O aluno deve usar modelos espor�vos, que são confortáveis, 
leves, com boa elas�cidade e que facilitam a troca de calor.  
2) Não será permi�do o uso de jeans, miniblusas, calças de sarja e similares, assim como trajes que dificultem a 
mobilidade. Também não é permi�do o uso de acessórios não per�nentes às aulas de EF, como: relógios, pulseiras, 
colares e brincos compridos, ipods e celulares. 
3)  É obrigatório o uso de tênis confortável e meias, próprio para a prá�ca de a�vidades �sicas. 
4) Os cabelos longos devem estar sempre presos. 
5) O uso do colete vermelho é obrigatório. O colete deve ser providenciado para a primeira aula do ano le�vo com 
iden�ficação, seguindo as seguintes determinações: 

� Nome e sobrenome escritos na frente e atrás do colete, com letras de forma grandes e legíveis (de 10 cm 
de altura). Usar caneta apropriada para tecido. 

Atenção: 
Essas orientações entram em vigor a par�r da data determinada pela equipe de Educação Física no início do ano. Se o 
aluno descumprir as regras, não poderá par�cipar da aula e ficará com falta. 



 

LISTA DE MATERIAL – 8º ano – 2017 
 

 
 
 
Orientação: 

Para o primeiro dia de aula, 01/02/17, trazer a agenda, o estojo com material comum e os cadernos. Outras 
orientações serão dadas durante a primeira semana. 
 
Importante: 
 
 O material de uso comum deverá permanecer na mochila e será solicitado pelos professores, sempre que houver 

necessidade.  

 No caso de perda, durante o ano, o material deverá ser reposto imediatamente. 

 Todo material deve vir de casa com o nome e ano do aluno. 

 Na escolha do material, ficar atento ao tamanho e peso da agenda e do estojo. 

 Dar preferência a cadernos com folha branca, sem marca d’água e sem picote. 

 Todos os cadernos e livros devem ser encapados e iden�ficados com o nome e o ano do aluno. 

 Pastas e outros materiais do 7º ano que es�verem em bom estado podem ser reaproveitados. 

 Guarde os cadernos e livros do 7º ano. Podem ser solicitados para uso no 8º ano. 

 Durante o ano outros livros ou materiais específicos para alguma a�vidade poderão ser solicitados. 

 
Quan�dade Descrição do Material Disciplina 

1 Agenda (sugerimos uma página para cada dia sem desenho) Comum 

2 Caderno universitário espiral – capa dura – 96 folhas  Matemá�ca/ Port. 

1 Caderno de cartografia e desenho – 275x200 mm – espiral, capa dura, 
sem margem – 48 folhas 

Ciências 

1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas (será dividido) Inglês/Ciências 

1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas  História 

1 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas Geografia 
1 Estojo Comum 

1 Lapiseira 9 mm (com grafite para reposição) ou o lápis grafite 2B Comum 

2 Canetas esferográficas (azul e preta) Comum 

1 Borracha branca vinil Comum 

1  Apontador com depósito Comum 

1 Caixa de lápis de cor com 12 cores Comum/Artes 

1 Cola em bastão grande Comum 

1 Tesoura sem ponta Comum 

Observação:   Lista postada no site: www.gracinha.g12.br 

 



1 Pen drive (8 GB) Comum 

2 Caneta marca texto – duas cores Comum 

2 Lápis grafite 3B  Artes 

2 Lápis grafite 5B ou 6B Artes 

1 Lápis integral 5B ou 6B Artes 

2 Borrachas para desenho Artes 

1 Régua de 20 cm acrílica  Comum 

1 Compasso de boa qualidade Matemá�ca 

1 Transferidor 180° sem chanfro  Matemá�ca 

1  Par de esquadros 45°/60° Matemá�ca 

10 Folhas de papel quadriculado 0,5cm X 0,5cm  Matemá�ca  

2 Pastas catálogo com 10 plás�cos fixos  História/ Geografia 

1 Pasta catálogo com 20 sacos plás�cos fixos – verde Interdisciplinar 

1 Pasta catálogo com 30 plás�cos fixos – amarela Matemá�ca 

1 Pasta catálogo com 40 sacos plás�cos fixos  Português 

1 Pasta catálogo com 50 sacos plás�cos fixos  Ciências 

1 Pasta com elás�co – tamanho o�cio Inglês 

1 Bloco pautado da escola (adquirir na secretaria da escola) Português 

3 Pincéis – pelo de marta quadrado (reto) – números 4, 10 e 16 Artes 

2 Pincéis – pelo de marta redondo – números 2, 8  Artes 

1 Vidro de nanquim – preto  Artes 

1  Vidro de nanquim – vermelho ou verde ou azul Artes 

2 Canetas hidrográficas 1mm pretas Artes 

1  Conjunto de 6 canetas �nta permanente 2mm (cores: azul, vermelho, 
preto, amarelo, verde, marrom) Artes 

 Tinta acrílica em bisnaga nas cores: preto, branco, verde, azul, 
vermelho, amarelo e violeta 

Artes 

1 Esfuminho  Artes 

1 Avental branco com manga comprida, para as aulas de laboratório Ciências 

1 Colete vermelho (adquirir na secretaria da escola) Educação Física 

 

 

LIVROS 

TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN MATÉRIA 
Projeto Teláris Português – 2ª.ed. –  8º ano 
Borga�o, Ber�n e Marchezi  
 

 
ÁTICA 

 
9788508172382 

 
Português 

Conexões em Língua Portuguesa - 
Gramá�ca - Volume único 
(a mesma usada no 7º ano) 

MODERNA 9788516089832 Português 



TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN MATÉRIA 
Minidicionário – o mesmo do ano passado 
No caso de aquisição recomendamos: 
Minidicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa 
 

OBJETIVA 
 

9788539001088 
 

Português 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 8º ano – 
3ª ed. – Fernandes, Fugita e Oliveira 
 

SM 9788541806244   Matemá�ca 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 8º ano 
Caderno de a�vidades – 3ª ed. – 
Fernandes, Fugita e Oliveira 

SM 
 

9788541808231 
 

Matemá�ca 

How to Be an Explorer of the World 
 PENGUIN 9780399534607 Inglês 

Oxford Living Grammar Intermediate 
Student's Book With Cd-Rom - Norman 
Coe 
 

OXFORD 9780194557085 Inglês 

História temática: terra e propriedade – 3ª 
ed.  – 8º ano – Cabrini, Catelli e Montellato 
 

SCIPIONE 9788526277892 História 

Revista: O domínio dos deuses – Uderzo e 
Goscinny* (Asterix) 
 

RECORD 8501022985 História 

* Caso a revista do Asterix não seja encontrada em livrarias recomenda-se procurar em sebo (via internet) ou com o 
projeto Livro Livre na escola. Esta revista só será usada em maio de 2016. 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – Orientações importantes: 
 
1)  Do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é dispensado o uso de uniforme, porém, a roupa 
deverá ser adequada para a prá�ca de a�vidades �sicas. O aluno deve usar modelos espor�vos, que são confortáveis, 
leves, com boa elas�cidade e que facilitam a troca de calor.  
2) Não será permi�do o uso de jeans, miniblusas, calças de sarja e similares, assim como trajes que dificultem a 
mobilidade. Também não é permi�do o uso de acessórios não per�nentes às aulas de EF, como: relógios, pulseiras, 
colares e brincos compridos, ipods e celulares. 
3)  É obrigatório o uso de tênis confortável e meias, próprio para a prá�ca de a�vidades �sicas. 
4) Os cabelos longos devem estar sempre presos. 
5) O uso do colete vermelho é obrigatório. O colete deve ser providenciado para a primeira aula do ano le�vo com 
iden�ficação, seguindo as seguintes determinações: 

� Nome e sobrenome escritos na frente e atrás do colete, com letras de forma grandes e legíveis (de 10 cm 
de altura). Usar caneta apropriada para tecido. 

Atenção: 
Essas orientações entram em vigor a par�r da data determinada pela equipe de Educação Física no início do ano. Se o 
aluno descumprir as regras, não poderá par�cipar da aula e ficará com falta. 
 



 

LISTA DE MATERIAL – 9º ano – 2017 
 

 
 
 
Orientação: 

Para o primeiro dia de aula, 01/02/17, trazer a agenda, o estojo com material comum e os cadernos. 
Outras orientações serão dadas durante a primeira semana. 
 
Importante: 
 
 O material de uso comum deverá permanecer na mochila e será solicitado pelos professores, sempre 

que houver necessidade.  

 No caso de perda, durante o ano, o material deverá ser reposto imediatamente. 

 Todo material deve vir de casa com o nome e ano do aluno. 

 Na escolha do material, ficar atento ao tamanho e peso da agenda e do estojo. 

 Dar preferência a cadernos com folha branca, sem marca d’água e sem picote. 

 Todos os cadernos e livros devem ser encapados e iden�ficados com o nome e o ano do aluno. 

 Pastas e outros materiais do 8º ano que es�verem em bom estado podem ser reaproveitados. 

 Guarde os cadernos e livros do 8º ano. Podem ser solicitados para uso no 9º ano. 

 Durante o ano outros livros ou materiais específicos para alguma a�vidade poderão ser solicitados. 

 
Quan�dade Descrição do Material Disciplina 

1 Agenda  Comum 

1 Caderno ¼ brochura ou espiral – capa dura – 96 folhas História 

1 Caderno universitário espiral – capa dura – 96 folhas  Matemá�ca e 
Geometria 

1 Caderno universitário – capa dura – 96  folhas (será dividido) Inglês/Ciências 

2 Caderno universitário – capa dura – 96 folhas  Geog./Port. 
1 Estojo Comum 

1 Lapiseira 9 mm (com grafite para reposição) ou o lápis grafite 2B Comum 

2 Canetas esferográficas (azul e preta) Comum 

1 Borracha branca vinil Comum 

1  Apontador com depósito Comum 

1 Caixa de lápis de cor com 12 cores Comum/Artes 

1 Cola em bastão grande Comum 

Observação:   Lista postada no site: www.gracinha.g12.br 

 



1 Tesoura sem ponta Comum 

1 Pen drive (8 GB) Comum 

2 Caneta marca texto – duas cores Comum 

2 Lápis grafite 3B  Artes 

2 Lápis grafite 5B ou 6B Artes 

1 Lápis integral 5B ou 6B (o mesmo usado no 8º ano) Artes 

2 Borrachas para desenho Artes 

1 Régua de 15 cm acrílica (ficará no estojo) Comum 

1 Régua de 30 cm acrílica transparente  Matemá�ca 

1 Compasso de boa qualidade Matemá�ca 

1 Transferidor 180° sem chanfro  Matemá�ca 

1  Par de esquadros 45°/60° Matemá�ca 

1  Lixa de unha de papel Matemá�ca 

1 Pasta transparente com zíper ou elás�co para guardar réguas, 
compasso, transferidor e esquadro 

Matemá�ca 

1  Fichário – tamanho A4 Matemá�ca  
30 Sacos plás�cos para fichário – A4 Matemá�ca  
50 Folhas de sulfite – A4 Matemá�ca  
10 Folhas de papel milimetrado  Matemá�ca 
1 Pasta catálogo com 10 sacos plás�cos fixos  Geografia 

1 Pasta catálogo com 20 sacos plás�cos fixos – verde Interdisciplinar 

2 Pastas catálogo com 50 sacos plás�cos fixos  Ciências e 
Português 

1 Pasta com elás�co – tamanho o�cio Inglês 

1 Pasta com elás�co – tamanho o�cio História 

1 Bloco pautado da escola (adquirir na secretaria da escola) Português 

3 Pincéis – pelo de marta quadrado (reto) – números 4, 10 e 16 Artes 

2 Pincéis – pelo de marta redondo – números 2, 8  Artes 

1 Vidro de nanquim – preto  Artes 

1 Caneta hidrográfica 1mm – preta Artes 

1 Caneta hidrográfica 2mm – preta Artes 

 Tinta acrílica em bisnaga nas cores: preto, branco, verde, azul, 
vermelho, amarelo e violeta 

Artes 

1 Avental branco – com manga comprida, para as aulas de 
laboratório  

Ciências 

1 Colete vermelho (adquirir na secretaria da escola) Educação Física 

 



LIVROS 

TÍTULO DO LIVRO EDITORA ISBN MATÉRIA 

Projeto Teláris Português – 9º ano  
Borga�o, Ber�n, Marchezi 

 
ÁTICA 

 
9788508172757 

 
Português 

Gramá�ca: texto, reflexão e uso - Cereja e 
Cochar (a mesma usada no 8º ano) 
Não deve ser adquirida por alunos novos. 
Orientações serão dadas no início do ano. 

 
ATUAL 

 
9788535715286 

 
Português 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 9º ano – 3ª 
ed. – Fernandes, Fugita e Oliveira SM 

 
9788541806268 

 
Matemá�ca 

Para Viver Juntos Matemá�ca – 9º ano 
Caderno de a�vidades – 3ª ed. – Fernandes, 
Fugita e Oliveira 

SM 
 

9788541808255 
 

Matemá�ca 

História temá�ca: mundo dos cidadãos –
3ª ed. - 9º ano - Cabrini, Catelli e 
Montellato 

 
SCIPIONE 

 
9788526277915 

 
História 

Minidicionário – o mesmo do ano passado 
 
No caso de aquisição recomendamos: 
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
 

 
 

OBJETIVA 

 
 

9788539001088 
 

 
 

História 

Oxford Living Grammar Pre-Intermediate 
Student's Book With Cd-Rom 
(a mesma usada no 8º ano) 

OXFORD 
 

9780194557139 
 

Inglês 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – Orientações importantes: 
 

1)  Do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, é dispensado o uso de uniforme, 
porém, a roupa deverá ser adequada para a prá�ca de a�vidades �sicas. O aluno deve usar 
modelos espor�vos, que são confortáveis, leves, com boa elas�cidade e que facilitam a troca de 
calor.  

2) Não será permi�do o uso de jeans, miniblusas, calças de sarja e similares, assim como trajes que 
dificultem a mobilidade. Também não é permi�do o uso de acessórios não per�nentes às aulas de 
EF, como: relógios, pulseiras, colares e brincos compridos, ipods e celulares. 

3)  É obrigatório o uso de tênis confortável e meias, próprio para a prá�ca de a�vidades �sicas. 
4) Os cabelos longos devem estar sempre presos. 
5) O uso do colete vermelho é obrigatório. O colete deve ser providenciado para a primeira aula do 

ano le�vo com iden�ficação, seguindo as seguintes determinações: 
� Nome e sobrenome escritos na frente e atrás do colete, com letras de forma grandes e legíveis 

(de 10 cm de altura). Usar caneta apropriada para tecido. 
Atenção: 
Essas orientações entram em vigor a par�r da data determinada pela equipe de Educação Física no início do 
ano. Se o aluno descumprir as regras, não poderá par�cipar da aula e ficará com falta. 

 


