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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 
FUNDAMENTAL II - 2014 

 
 

- Cadernos universitários com capa dura (Indicamos fazer a divisão dos cadernos de acordo 
com os horários de aula para diminuir a carga de peso na mochila) 
-Para 2014 faremos a indicação em número de folhas que cada professor usará 

aproximadamente. 

 

Português - 150 folhas / Matemática – 150 folhas 

História- 100 folhas / Ciências – 100 folhas (6º ao 8º ano) – 200 folhas (9º ano) 

Geografia – 50 folhas / Espanhol – 50 folhas 

  

Não indicamos o uso de fichário para alunos do 6º e 7º ano. 

Dicas de organização: Você poderá comprar três cadernos de 200 folhas e 2 cadernos de 100 

folhas e se organizar de acordo com o horário que será divulgado na primeira semana de aula. 

-Lápis preto nº 2 ou lapiseira 0,7 
-Caneta esferográfica azul, vermelha, preta – 1 de cada 
-1 caneta marca texto 
-1 borracha macia 
-1 tesoura escolar sem ponta 
-1 régua 30 cm 
-1 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores) 
-1 transferidor (180°), 1 compasso e 1 conjunto de esquadros 
-1 calculadora simples com memória 
-1 bloco de folhas de fichário (Português)  
-1 pasta catálogo preta com 25 plásticos grossos (Produção de texto) 
-1 pasta catálogo preta com 25 plásticos grossos (Avaliações) 
-1 pasta catálogo preta com 25 plásticos grossos (Laboratório) 
-6º ano - 1 avental (jaleco branco) para as aulas de laboratório - OBS: As demais turmas podem 
permanecer usando o mesmo. 
 
OBS: O uso do jaleco é obrigatório nas aulas de laboratório 
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Materiais para Arte 
 
-1 pasta catálogo preta com 25 plásticos grossos 
-1 bloco de papel canson. 
-1 caderno de desenho com 100 folhas com margem 
-1 caixa de gizão de cera com 15 cores 
-1 caixa de lápis de cor ( 24 cores ) 
-1 pincel n° 20 (chato); 1 nº 10 (chato); 1 nº 4 (redondo). 
-1 tubo de cola líquida 40g 
-2 tubos de cola bastão 20g 
-1 caixa de guache – 6 cores 
-Lápis 6B, 4B, 2B – 1 de cada. 
-1 flanela e um copo resistente de plástico. 
 

Todo material deve ser etiquetado, ficando sob responsabilidade do aluno e deverá 
ser trazido de acordo com o horário da aula ou solicitação do professor. 


