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6º ANO – 2023
- 5 cadernos pautados de 90 folhas tipo universitário de uma matéria 
(para as disciplinas MTM, LP, GEO, CIEN e HST);
- 2 cadernos pautados de 60 folhas (pequeno) para Artes Cênicas e Inglês;
- 1 Bloco Fichário, 4 furos com margem, 50 folhas pautadas (folha 
branca sem desenho);
- 1 caneta hidrográfica ponta fina preta;
- 1 caixa de lápis de cor e caneta hidrocor;
- 1 régua de 30 cm;
- 1 tubo de cola bastão;
- 1 tesoura pequena sem ponta;
- 1 caneta marca texto;
- 1 copo ou garrafinha para água;
- Livro de inglês: Impact - AME 1. Student Book with Online Workbook 
(ISBN 9781337610926).

Observações:
1. O material deve ser trazido para a escola de acordo com o ho-

rário de aula, evitando excesso de peso nas mochilas;
2. Cada material desta lista deve conter a identificação do aluno;
3. Nas aulas do Projeto Transdisciplinar é preciso usar calça com-

prida e repelente;
4. Todo material que estiver em condições deve ser reaproveita-

do de um ano para outro.



7º ANO – 2023
- 5 cadernos pautados de 90 folhas tipo universitário de uma matéria 
(para as disciplinas MTM, LP, GEO, CIEN e HIST);
- 2 cadernos pequenos  pautados de 60 folhas (para Artes Cêni-
cas e Inglês) ou arquivo com folhas pautadas para as disciplinas de 
GEO, CIEN,  HST, Artes Cênicas e ING (para LP e MTM, obrigatoria-
mente caderno grande de 90 folhas);
- 1 Bloco Fichário, 4 furos com margem, 50 folhas pautadas (folha 
branca sem desenho);
- 1 caixa de lápis de cor e caneta hidrocor;
- 1 régua de 30 cm;
- 1 tubo de cola bastão;
- 1 tesoura pequena sem ponta;
- 1 caneta marca texto;
- 1 copo ou garrafinha para água;
- Livro de inglês: Impact - AME 2. Student Book with Online Workbook 
(ISBN 9781337610933).
 

Observações:
1. O material deve ser trazido para a escola de acordo com o ho-

rário de aula, evitando excesso de peso nas mochilas;
2. Cada material desta lista deve conter a identificação do aluno;
3. Nas aulas do Projeto Transdisciplinar é preciso usar calça com-

prida e repelente;
4. Todo material que estiver em condições deve ser reaproveita-

do de um ano para outro.



8º ANO – 2023
- 6 cadernos pautados de 90 folhas tipo universitário de uma ma-
téria, para as disciplinas MTM, LP, GEO, CIEN, ING e HIST ou arqui-
vo com folhas pautadas;
- 1 caixa de lápis de cor e caneta hidrocor;
- 1 régua de 30 cm;
- 1 tubo de cola bastão;
- 1 tesoura pequena sem ponta;
- 1 caneta marca texto;
- 1 copo ou garrafinha para água;
- Livro de inglês: Impact - AME 3. Student Book with Online Workbook 
(ISBN 9781337610940).

Para Artes:
- 1 caneta com ponta porosa Soft Point preta (Faber Castell);
- 1 lápis 6B;
- 1 lápis 8B.

Observações:
1. O material deve ser trazido para a escola de acordo com o ho-

rário de aula, evitando excesso de peso nas mochilas;
2. Cada material desta lista deve conter a identificação do aluno;
3. Todo material que estiver em condições deve ser reaproveita-

do de um ano para outro.



9º ANO – 2023
- Cadernos pautados de 90 folhas tipo universitário de uma maté-
ria, para as disciplinas MTM, LP, GEO, HST, FIS, QUIM, ING e Filoso-
fia ou arquivo com folhas pautadas;
- 1 caixa de lápis de cor e caneta hidrocor;
- 1 régua de 30 cm;
- 1 tubo de cola bastão;
- 1 tesoura pequena sem ponta;
- 1 caneta marca texto;
- 1 copo ou garrafinha para água;
- Livro de inglês: Impact - AME 4. Student Book with Online Workbook 
(ISBN 9781337610919). 

Para Artes:
- 1 caneta com ponta porosa Soft Point preta (Faber Castell);
- 1 lápis 6B;
- 1 lápis 8B.

 
Observações:
1. O material deve ser trazido para a escola de acordo com o ho-

rário de aula, evitando excesso de peso nas mochilas;
2. Cada material desta lista deve conter a identificação do aluno;
3. Todo material que estiver em condições deve ser reaproveita-

do de um ano para outro.


