LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental – 6º Ano Escolar
USO INDIVIDUAL
ARTES: (Material que ficará na pasta)
 1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x 50 – A3
 2 borrachas para desenho
 1 apontador
 2 lápis 2B
 2 lápis 4B
 2 lápis 6B
 1 caixa de lápis de cor com 24 cores
 1 caixa de pastel bastão com12 cores
 1 conj. de hidrocor grosso com 12 cores
 1 conj. de hidrográficas com 24 ou 36 cores
 1 caneta fine pen (ou similar) preta
 1 caneta fine pen (ou similar) vermelha
 1 caneta fine pen (ou similar) azul
 1 tubo de cola bastão
 1 tubo de cola Polar Arte (90g)
 1 tesoura de ponta redonda
 1 compasso
 1 conj. de esquadros
 1 régua 40cm
 1 folha de cartolina Colorida
 1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada)
para pasta individual
 100 folhas - 50 folhas (por semestre) de papel 40k – tamanho
cavalete ou A3.
 Revistas com muitas figuras coloridas
OBS:
* Este material poderá ser substituído ao longo do período.
➢
➢
➢
➢

Serão solicitados outros materiais no decorrer
das aulas, quando se fizer necessário.
Todo material deverá ser reposto à medida
que for acabando.
O material deverá ser etiquetado com o nome
e o ano do aluno.
Os materiais poderão ser compartilhados com
mais de uma disciplina.

LIVROS:
Língua Portuguesa  1 minidicionário, 1 caderno espiral
grande de 100 fls, 1 pasta de elástico.

FORMAÇÃO DO LEITOR: 1 pasta de elástico fina, 1 bloco de 50
folhas pautado grande.
Cartas a povos distantes
Autor: Fabio Monteiro
Editora: Paulinas
A bicicleta que tinha bigodes
Autora: Ondjaki
Editora: Pallas
Matemática: 1 caderno grande de espiral de 100 fls, 1 pasta
catálogo, 1 blocos A4, 1 compasso resistente, grafite para
compasso, 1 par de esquadros, 1régua,1 transferidor,1 pasta de
elástico (polionda 6cm)

✓ Matemática Essencial– 6º ano
Autores: Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri
Editora: Scipione, 2019 – 1ª Edição – SP – com o selo da BNCC
ISBN978-85-474-0236-5
Geografia: 1 caderno espiral grande de 80 fls.

✓ Geografia - Expedições Geográficas – 6º ano
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora: Moderna – 3ª edição/2018 – com o selo da BNCC
História: 1 caderno grande espiral de 80 fls e 1 pasta Catálogo.
(20 sacos plásticos)

✓ História Convergências - 6º ano
Autores: Caroline Minorelli e Charles Chiba
Editora: SM – Edição 2018 – com o selo da BNCC
Ciências: 1 caderno grande de espiral 80 fls e 1 pasta Catálogo
(c/ 10 sacos plásticos)

✓ Ciências Naturais Aprendendo com o cotidiano – 6º ano
Autores: Eduardo Leite do Canto e Laura Celloto Canto Leite
Editora: Moderna – 7ª Edição/2019 - com o selo da BNCC
Inglês: 1 caderno espiral de 80 fls

✓ Metro – Starter
✓ Geração Alpha 6

Student Book & Workbook
Autores: James Styring e Nicholas Tims
Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virgínia
Editora: Oxford
Scopacasa
Editora: SM – 3ª edição – São Paulo, 2019 – com o selo da BNCC
Espanhol: 1 pasta de elástico, 1 minidicionário portuguêsespanhol c/ CD Rom – Santillana e 1 caderno
LIVRO EXTRACLASSE:
O selvagem
Autor: David Almond
Editora: SM
Obrigado
Autor: André Neves
Editora: Pulo do Gato
A bailarina fantasma
Autor: Socorro Acioli
Editora: Companhia das Letras

✓ Ventana al Español – Vol 1 – 2ª edición
Editora responsável: Roberta Amendola
Editora: Santillana
Filosofia/cinema: 1 pendrive 16GB, 1 caderno pequeno
Observação: Ao longo do ano, poderão ser adotados livros
paradidáticos.

MATERIAL DE USO ANUAL
(Materiais que ficarão na Escola)
 3 Colas Polar Arte 90g
 1 cola 500g
 2 canetas Fine-Pen ou similar (preta e azul)
 3 metros de Contact transparente
 1 lápis 6B
 1 lápis 2B
 2 fitas crepe (19mmx50m)
 12 tintas guache – 2 de cada cor (250 ml – branca, preta, azul escuro, verde escuro, rosa cor de pele e roxo)
 1 conjunto de hidrocor grosso 12 cores
 2 cartolinas (roxa e verde claro)
 1 resma de papel A4
 2 fitas de empacotamento transparente
OBS.: Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da Escola, até o 12/02/2021.
Os alunos antigos que entregaram o material ou pagaram a cota de 2020 estão isentos em 2021.

IMPORTANTE:
Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo site: www.modernacompartilha.com.br
(Ciências, Geografia e Espanhol)
Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito,
Receba 5% de desconto nas compras à vista e parceladas.
Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria Escola.
Informe-se na secretaria!
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar na opção “compre
aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.
Digite nos locais indicados:
•
A cidade em que a Escola se localiza;
•
A data de nascimento do aluno;
•
Nome do aluno;
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador.

► Em breve, enviaremos um passo a passo para a compra, com desconto, dos livros de inglês da Oxford.

24/11/2020

LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental – 7º Ano Escolar
USO INDIVIDUAL
ARTES: (Material que ficará na pasta)
 1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x 50 – A3
 1 borracha para desenho
 1 apontador
 2 lápis 2B
 2 lápis 4B
 2 lápis 6B
 1 caixa de lápis de cor com 24 cores
 1 caixa de pastel bastão com 12 cores
 1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores
 1 conjunto de hidrográficas com 24 ou 36 cores
 1 caneta fine pen (ou similar) preta
 1 caneta fine pen (ou similar) vermelha
 1 caneta fine pen (ou similar) azul
 1 tubo de cola bastão
 1 tubo de cola Polar Arte 90g
 1 tesoura de ponta redonda
 1 folha de cartolina colorida
 1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada)
para pasta individual.
 50 folhas de papel 40k – tamanho cavalete ou A3.
 Revistas com muitas figuras coloridas.
 1 bloco papel aquarela A4
 1 caixa de lápis aquarela
 1 bloco papel canson A3(Canson é tipo de papel, e não marca)
OBS:
* Este material poderá ser substituído ao longo do período.
➢
➢
➢
➢

Serão solicitados outros materiais no decorrer
das aulas, quando se fizer necessário.
Todo material deverá ser reposto à medida
que for acabando.
O material deverá ser etiquetado com o nome
e o ano do aluno.
Os materiais poderão ser compartilhados com
mais de uma disciplina.

LIVROS:

FORMAÇÃO DO LEITOR: 1 bloco pautado de 50 folhas grande.
O casamento da Lua. Contos de amor
Vários autores
Editora: Boa Companhia
Selvagem
Autor: David Almond. Tradução de Cláudio Figueiredo
Editora: SM
Matemática: 1 caderno grande espiral de 100 fls, 1 pasta
catálogo, 2 blocos A4, 1 compasso resistente, grafite para
compasso, 1 par de esquadros, 1 régua, 1 transferidor, 1 pasta
polionda de 6cm.

✓ Matemática Essencial– 7º ano
Autores: Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri
Editora: Scipione, 2019 - com o selo da BNCC
ISBN: 978-85-474-0238-9
Geografia: 1 caderno espiral grande de 80 fls.

✓ Geografia - Expedições Geográficas – 7º ano
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora: Moderna – 3ª edição/2018 - com o selo da BNCC
História: 1 caderno grande espiral de 80 fls. (pode usar o mesmo
caderno do 6º ano ou compartilhar com outra disciplina) e 1
pasta catálogo. (20 sacos plásticos)

✓ História Convergências - 7º ano
Autores: Caroline Minorelli e Charles Chiba
Editora: SM – Edição 2018 - com o selo da BNCC
Ciências: 1 caderno grande de espiral 80 fls e 1 pasta Catálogo
(c/ 10 sacos plásticos)

✓ Ciências Naturais Aprendendo com o cotidiano – 7º ano
Autores: Eduardo Leite do Canto e Laura Celloto Canto Leite
Editora: Moderna – 7ª Edição 2019 - com o selo da BNCC

Língua Portuguesa  1 minidicionário, 1 caderno espiral
grande de 100 fls, 1 pasta de elástico.

Inglês: 1 caderno de 80 fls

✓ Geração Alpha 7

✓ Metro 1

Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virgínia
Scopacasa
Editora: SM – 3ª edição – São Paulo, 2019 - com o selo da BNCC

Student Book & Workbook
Autores: James Styring e Nicholas Tims
Editora: Oxford

LIVRO EXTRACLASSE:

Espanhol: 1 pasta de elástico, 1 minidicionário portuguêsespanhol c/ CD Rom – Santillana e 1 caderno

Pivetim
Autor: Délcio Teobaldo
Editora: SM
A bicicleta que tinha bigodes
Autor: Ondjaki
Editora: Pallas
A moça tecelã
Autora: Marina Colasanti
Editora: Global

✓ Ventana al Español – Vol 2 – 2ª edición
Editora responsável: Roberta Amendola
Editora: Santillana
Filosofia/cinema: 1 pendrive 16GB, 1 caderno pequeno
Observação: Ao longo do ano, poderão ser adotados livros
paradidáticos.

MATERIAL DE USO ANUAL
(Materiais que ficarão na Escola)
 1 cola 500 g
 2 canetas Fine-Pen ou similar (preta e vermelha)
 3 canetas esferográfica (preta, azul e vermelha)
 3 metros de contact transparente
 2 fitas crepe (19mmx50m)
 12 tintas guache 250 ml – 2 de cada cor (branca, rosa, azul claro, verde claro, vermelha e amarela)
 1 Conjunto de hidrocor 12 cores
 2 Cartolinas (verde escuro e amarela)
 1 Resma de papel A4
 1 Trincha de 19 mm (pelo macio)
 1 lápis 6B
 1 lápis 2B
 2 fitas de empacotamento transparente
OBS.: Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da Escola, até o 12/02/2021.
Os alunos antigos que entregaram o material ou pagaram a cota de 2020 estão isentos em 2021.

IMPORTANTE:
Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo site: www.modernacompartilha.com.br
(Ciências, Geografia e Espanhol)
Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito,
Receba 5% de desconto nas compras à vista e parceladas.
Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria Escola.
Informe-se na secretaria!
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar na opção “compre
aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.
Digite nos locais indicados:
•
A cidade em que a Escola se localiza;
•
A data de nascimento do aluno;
•
Nome do aluno;
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador.

► Em breve, enviaremos um passo a passo para a compra, com desconto, dos livros de inglês da Oxford.

24/11/2020

LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental – 8º Ano Escolar
USO INDIVIDUAL
ARTES: (Material que ficará na pasta)
 1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x 50 – A3
1 borracha para desenho
 1 apontador
 2 lápis 2B
 2 lápis 4B
 2 lápis 6B
 1 bloco papel aquarela A3
 1 bloco papel canson A3(Canson é tipo de papel, e não marca)
 1 caixa de lápis de cor com 24 cores
 1 caixa de pastel bastão com 12 cores
 1 caixa de lápis Aquarela
 1 caneta Renk-0,2 (ou similar) preta (tipo caneta NanKin)
 1 caneta Renk-0,5 (ou similar) preta (tipo caneta NanKin)
 1 caneta Renk-1 (ou similar) preta (tipo caneta NanKin)
 1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores
 1 conjunto de hidrográficas com 36 cores
 1 tubo de cola bastão
 1 tubo de cola Polar Arte Compacto (90gr) ou similar
 1 tesoura de ponta redonda
 1 compasso
 1 conj. de esquadros
 1 régua 40 cm
 1 folha de cartolina
 1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada /
entregar na sala de arte) para pasta individual
 50 folhas (50 por semestre) de papel 40k – tamanho cavalete
ou A3.
 Revistas com muitas figuras coloridas

Este seu lugar
Autor: Vários Autores
Editora: Moderna

FORMAÇÃO DO LEITOR: 1 bloco pautado de 50 folhas grande.
Branca como o leite, vermelha como o sangue
Autor: Alessandro D’ Avenia
Editora: Bertrand Brasil
Monte Veritá
Autor: Gustavo Bernardo
Editora: Rocco

Matemática: 1 caderno grande espiral de 80 fls., 1 compasso, 1
par de esquadros, 1 régua, 1 transferidor e 1 pasta catálogo.

✓ Matemática Essencial– 8º ano
Autores: Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri
Editora: Scipione, 2019– com o selo da BNCC
ISBN: 978-85-474-0240-2
Geografia: 1 caderno espiral grande de 80 fls.

✓ Geografia - Expedições Geográficas – 8º ano
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora: Moderna – 3ª Edição 2018 – com o selo da BNCC

História: 1 caderno grande espiral de 80 fls.
OBS:
* Este material poderá ser substituído ao longo do período.
➢
➢
➢
➢

Serão solicitados outros materiais no decorrer
das aulas, quando se fizer necessário.
Todo material deverá ser reposto à medida
que for acabando.
O material deverá ser etiquetado com o nome
e o ano do aluno.
Os materiais poderão ser compartilhados com
mais de uma disciplina.

✓ História Convergências - 8º ano
Autores: Caroline Minorelli e Charles Chiba
Editora: SM - Edição 2018 – com o selo da BNCC

Ciências: 1 caderno grande de espiral 80 fls e 1 pasta Catálogo
(c/ 20 sacos plásticos)

✓ Ciências Naturais - Aprendendo com o cotidiano – 8º ano
Autores: Eduardo Leite do Canto e Laura Celloto Canto Leite
Editora: Moderna – 7ª Edição 2019– com o selo da BNCC

LIVROS:
Língua Portuguesa  1 minidicionário, 1 caderno espiral
grande de 100 fls, 1 pasta de elástico.

✓ Geração Alpha 8

Inglês:

✓ Metro 2
Student Book & Workbook
Autores: James Styring e Nicholas Tims
Editora: Oxford

Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virgínia
Scopacasa
Editora: SM – 3ª edição – São Paulo, 2019 – com o selo da BNCC Espanhol: 1 pasta de elástico, 1 minidicionário portuguêsespanhol c/ CD Rom – Santillana e 1 caderno

LIVRO EXTRACLASSE:

✓ Ventana al Español – Vol 3 – 2ª edición
Uma escuridão bonita
Autor: Ondjaki
Editora: Pallas

Editora responsável: Roberta Amendola
Editora: Santillana
Filosofia/cinema: 1 pen drive 16GB, 1 caderno pequeno

A menina sem palavra
Autora: Mia Couto
Editora: Boa Companhia. Grupo Companhia das Letras

Observação: Ao longo do ano, poderão ser adotados livros
paradidáticos.

MATERIAL DE USO ANUAL
(Materiais que ficarão na Escola)
 2 borrachas brancas
 1 cola bastão
 3 colas polar arte – 90g
 3 Canetas Fine-Pen ou Similar (preta e vermelha)
 3 Canetas esferográfica (preta, azul e vermelha)
 2 fitas de empacotamento transparente
 3 fitas crepe (19mmx50m)
 12 tintas guache 250 ml – 2 de cada cor (branca, preta, laranja, marrom, verde escuro e azul escuro)
 1 conjunto de hidrocor 12 cores
 2 cartolinas (laranja e preta)
 1 Resma de papel A4
 1 vidros de pintura relevo gliter 35ml
 1 lápis 6B
 1 lápis 2B
OBS.: Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da Escola, até o 12/02/2021.

Os alunos antigos que entregaram o material ou pagaram a cota de 2020 estão isentos em 2021.

IMPORTANTE:
Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo site: www.modernacompartilha.com.br
(Ciências, Geografia e Espanhol)
Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito,
Receba 5% de desconto nas compras à vista e parceladas.
Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria Escola.
Informe-se na secretaria!
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar na opção “compre
aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.
Digite nos locais indicados:
•
A cidade em que a Escola se localiza;
•
A data de nascimento do aluno;
•
Nome do aluno;
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador.

► Em breve, enviaremos um passo a passo para a compra, com desconto, dos livros de inglês da Oxford.

24/11/2020

LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental – 9º Ano Escolar
USO INDIVIDUAL
ARTES: (Material que ficará na pasta)
 1 pasta polionda para desenho – tamanho 35x50 – A3
 1 borracha para desenho
 1 bloco papel para Aquarela A3
 1 bloco papel canson A3(Canson é tipo de papel, e não marca)
 1 apontador
 2 lápis 2B
 2 lápis 4B
 2 lápis 6B
 1 caixa de lápis Aquarela
 1 caixa de lápis de cor com 24 cores
 1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores
 1 conjunto de hidrográficas com 36 cores
 1 caneta Renk 0,2 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
 1 caneta Renk 0,5 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
 1 caneta Renk 1 (ou similar) preta (tipo caneta Nankin)
 1 tubo de cola bastão
 1 tubo de cola Polar Arte 90gr
 1 tesoura de ponta redonda
 1 compasso
 1 conjunto de esquadros
 1 régua 40cm
 1 folha de cartolina colorida
 1 folha de papel cartão duplex branca (sem estar amassada/
entregar na sala de arte)
 50 folhas (50 por semestre) de papel 40k – tamanho cavalete
ou A3.
OBS:
* Este material poderá ser substituído ao longo do período.
➢
➢
➢
➢

Serão solicitados outros materiais no decorrer
das aulas, quando se fizer necessário.
Todo material deverá ser reposto à medida
que for acabando.
O material deverá ser etiquetado com o nome
e o ano do aluno.
Os materiais poderão ser compartilhados com
mais de uma disciplina.

LIVROS:
Língua Portuguesa  1 minidicionário, 1 caderno grande de
100 fls., 1 pasta de elástico.

✓ Geração Alpha 9
Autores: Everaldo Nogueira, Greta Marchetti e Maria Virgínia
Scopacasa
Editora: SM – 3ª edição – São Paulo, 2019– com o selo da BNCC

LIVRO EXTRACLASSE:

A Revolução dos Bichos
Autor: George Orwell
Editora: Companhia das Letras
Patagônia Babilônia
Autor: João Peçanha
Editora: Matum
OBS.: Este livro será vendido apenas na secretaria da Escola.

Matemática: 1 caderno grande espiral de 80 fls. / 10 folhas de
papel milimetrado, 1 compasso, 1 par de esquadros e 1 régua.

✓ Matemática Essencial– 9º ano
Autores: Patrícia Moreno Pataro e Rodrigo Balestri
Editora: Scipione, 2019– com o selo da BNCC
ISBN: 978-85-474-0242-6

Geografia: 1 caderno espiral grande de 80 fls.

✓ Geografia - Expedições Geográficas – 9º ano
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora: Moderna – 3ª edição/2018 – com o selo da BNCC

História: 1 caderno grande espiral de 80 fls.

✓ História Convergências - 9º ano
Autores: Caroline Minorelli e Charles Chiba
Editora: SM - Edição 2018 – com o selo da BNCC

Oficina de História e Literatura:

✓ Maus. História completa
Autor: Art Spiegelman
Editora: Quadrinhos na Cia

Ciências: 3 cadernos grandes de espiral 80 fls.

✓ Observatório de ciências - 9
Autores: Miguel Tompson e Eloci Peres Rios
Editora: Moderna – última edição
Inglês:

✓ Metro 3
Student Book & Workbook
Autores: James Styring e Nicholas Tims
Editora: Oxford

Quarto de despejo
Autora: Carolina Maria de Jesus
Editora: Ática

Espanhol: 1 pasta bailarina, 1 minidicionário portuguêsespanhol c/ CD Rom – Santillana.

Assassinato no Expresso do Oriente
Autora: Agatha Christie
Editora: Harper Collins

Editora responsável: Roberta Amendola
Editora: Santillana

✓ Ventana al Español – Vol 4 – 2ª edición

Observação: Ao longo do ano, poderão ser adotados livros
paradidáticos.

MATERIAL DE USO ANUAL
(Materiais que ficarão na Escola)
 1 Cola Polar Arte 90 g
 1 cola bastão
 2 canetas Fine-Pen ou similar (preta e azul)
 3 canetas esferográfica (preta, azul e vermelha)
 2 fitas de empacotamento transparente
 2 fitas crepe (19mmx50m)
 12 tintas guache acrilex 250 ml – 2 de cada cor (branca, preta, laranja, vermelha, amarela e rosa)
 1 conjunto de hidrocor 12 cores
 2 cartolinas (vermelha e marrom)
 1 resma de papel A4
 1 trincha de 19 mm
 1 lápis 6B
 1 lápis 2B
OBS.: Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da Escola, até o 12/02/2021.

Os alunos antigos que entregaram o material ou pagaram a cota de 2020 estão isentos em 2021.

IMPORTANTE:
Os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos pelo site: www.modernacompartilha.com.br
(Ciências, Geografia e Espanhol)
Parcele em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito,
Receba 5% de desconto nas compras à vista e parceladas.
Aproveite a comodidade de retirar os livros na própria Escola.
Informe-se na secretaria!
A compra pelo site é bem simples, basta acessar o endereço: www.modernacompartilha.com.br e clicar na opção “compre
aqui” e se cadastrar utilizando um e-mail pessoal.
Digite nos locais indicados:
•
A cidade que a Escola se localiza;
•
A data de nascimento do aluno;
•
Nome do aluno;
Ao clicar no nome do aluno, inicia-se o processo de compra utilizando os dados do comprador.

► Em breve, enviaremos um passo a passo para a compra, com desconto, dos livros de inglês da Oxford.

24/11/2020

