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MATERIAIS QUE FICARÃO COM O ALUNO: 

 
Cadernos universitários com capa dura Importante: Não 
indicamos o uso de fichário para alunos do 6º e 7º ano. 

 
Português - 96 folhas  
Matemática – 96 folhas 
Ciências – 96 folhas  
Geografia e História – 96 folhas (48 folhas para Geografia 
e 48 folhas para História) 
História - + 1 Caderno - brochura 50 folhas pequeno, capa 
dura lisa simples para 6º ano) 
 
Importante: A reposição dos cadernos ficará sob 
responsabilidade de alunos e responsáveis, visto que, o 
uso da caderno é variado de acordo com o perfil de 
cada aluno. 
 

•  Estojo:  
Lápis preto nº 2 ou lapiseira; 
Caneta esferográfica azul, vermelha, preta; 
1 caneta marca texto 
1 borracha macia; 
1 tesoura escolar sem ponta 
1 cola bastão; 
1 Caneta nanquim nº 2 ou nº 5 
1 caixa de lápis de cor aquarelável ( 24 cores) 
1 Marcador para retroprojetor – tinta permanente 
preta (Pilot / ponta média 2,0 mm) 
1 Lápis 6B e 4B 
 

• Outros materiais que ficam com o aluno:  
1 régua 30 cm 
1 transferidor (180°)  
1 compasso 
1 calculadora simples com memória (8º e 9º) 
1 conjunto de esquadros (6º ao 9º) 
6º ano ao 8º ano - 1 avental (jaleco branco) para 
as aulas de laboratório - OBS: As demais turmas 
podem permanecer usando o mesmo. 
 

Importante: 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. 
 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA: 

(Entregar no dia 31 de Janeiro) 
2 blocos de creative paper 
1 bloco de papel canson A4 
1 bloco de papel canson A3 
1 rolo de fita crepe e 1 rolo de dupla face 
20 folhas de papel quadriculado (7º ao 9º) 
1 pasta catálogo preta com 100 plásticos grossos 
para trabalhos e avaliações – ETIQUETAR – NOME 
COMPLETO E SÉRIE. 
500 folhas de papel sulfite (A4- 75 g – Chamex ou 
Report) 
 
MATERIAIS QUE FICARÃO NO ATÊLIE DE ARTE:  

Esses materiais não devem ser etiquetados, pois serão de 
uso coletivo.  

 (Entregar no dia 31 de Janeiro) 
6º ano: ESPECÍFICO POR SÉRIE: 
Tinta PVA 250 ml  Acrilex ou Corfix  Azul Petróleo e 
Branco 
Pincel Chato Macio (nº20/ nº4)  
Régua 30 centímetros  
1 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores) 
 
7º ano: ESPECÍFICO POR SÉRIE: 
1 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores) 
Tinta PVA 250 ml (Acrilex ou Corfix) Amarelo limão  
e verde 
Pincel Chato Macio nº10 e pincel tigre nº20 
1 cola liquida – Sugestão: cascorez 
 
8º ano: ESPECÍFICO POR SÉRIE: 
1 godê transparente ou branco 
1 perfex e um copo resistente de plástico  
Tinta PVA 250 ml (Acrilex ou Corfix) Vermelho fogo 
e Magenta 
Pincel Redondo Macio nº20 
 
9º ano: ESPECÍFICO POR SÉRIE: 
1 espátula de plástico 
Tinta PVA 250 ml (Acrilex ou Corfix) – Preto, Azul e 
Marrom 
Pincel Chato (tigre amarelo nº10 e nº 2) 

 

 


