MATERIAL ESCOLAR 2019 – ENSINO FUNDAMENTAL
6º ao 9º ano
Atenção, Pais e/ou Responsáveis!
Antes de comprar os itens desta lista, verifique a possibilidade de reaproveitar materiais de papelaria existentes em
casa. A ideia é usar o que sobrou do ano anterior (*). Uma atitude de preservação ambiental, redução de consumo e
economia.

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

01

01

01

----

Canetas esferográficas (azul e preta)

01 de cada

01 de cada

01 de cada

02 de cada

Lápis preto / borracha macia / apontador

01 de cada

01 de cada

01 de cada

01 de cada

(*) Pincel atômico salientador (amarelo)

01

01

01

01

Tubo de cola em bastão

01

01

01

01

(*) Tesoura com nome gravado

01

01

01

––

01 estojo com
12 cores

01 estojo com
12 cores

01 estojo com
12 cores

---

1 somente
para as aulas
de Ciências e
práticas no
Laboratório

1 somente
para as aulas
de Ciências e
práticas no
Laboratório
1 por matéria

Agenda (fornecida pela escola) e de uso
obrigatório
AGENDA
ESCOLAR

ESTOJO
DIÁRIO

(*) Lápis de cor

(*) Caderno de desenho espiral grande de
48 folhas, capa dura, sem margem e sem
papel de seda (uso obrigatório).
Caderno de linguagem – Grande – 48
folhas
Sugestão: os cadernos com 48 folhas são
mais leves e à medida que terminam
podem ser adquiridos ao longo do ano.

CADERNO
Se

outros

MATERIAL DE
DESENHO
GEOMÉTRICO

1 por matéria
PORT/ MAT /
GEO / HIST /
FILO / ING

1 somente
para as aulas
de Ciências e
práticas no
Laboratório
1 por matéria

PORT / MAT / PORT / MAT /
GEO / HIST / GEO / HIST /
FILO / ING
FILO / ING

----

Universitário
ou fichário

Bloco para produção textual utilizado em
todas as disciplinas.
Adquirir na secretaria da escola

01

01

01

01

Pasta para arquivo com elástico – arquivo
das atividades complementares e provas
corrigidas e devolvidas ao aluno durante o
trimestre.
Este material deverá ficar sempre na
mochila.

01

01

01

____

Jaleco branco com manga comprida
– uso obrigatório

------

-------

(*) Esquadros 45º e 60º

-------

01 par

01 par

----

(*) Compasso metálico de boa qualidade
com grafite

01

01

01

----

(*) Transferidor em plástico transparente
180º, com numeração

01

01

01

----

(*) Régua em acrílico (30 cm)

01

01

01

01

01 para
laboratório de
Ciências

* A qualidade do material influi em um bom resultado no trabalho do aluno.

IMPORTANTE: No primeiro dia de aula o aluno precisará trazer um caderno para anotações, a
agenda e o estojo completo. Os alunos receberão o horário das aulas e a partir das orientações
organizarão sua mochila conforme as aulas distribuídas na semana.
A lista dos livros didáticos será divulgada em novembro.

