
 

 

 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA O 6º ANO 

.  Livros do Material do Sistema 

de  Ensino Positivo -  

2. Materiais de uso contínuo: 

Estojo completo com: 

 Apontador  

 Borracha branca macia 

 Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

 

 Caneta esferográfica 

(cores variadas)  

 Canetas Marca Texto –  

        2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 

 Disciplinas  Materiais específicos:  

 Ciências:  1 caderno brochurão – capa dura  

 

 Geografia e 

História 

1 caderno brochurão – capa dura  

 Português: 

 Pi  

 

 

       

1 caderno brochurão – capa dura  

1 bloco de fichário 

 
LIVROS DE LITERATURA:              

1º TRIMESTRE –  

O DIÁRIO DE MIRIAM 

por Myriam Rawick, com Philippe 

Lobjois  
 

2º TRIMESTRE –  

DOM QUIXOTE – Miguel de Cervantes -  

Tradução e Adaptação – Lígia 

Cademartori – Editora FTD 

 
20 MIL LÉGUAS SUBMARINAS: 

(Clássicos Zahar)  (Português) Capa 
dura – por Jules    

Verne (Autor), André Telles (Tradutor 

3º TRIMESTRE –  

  A ILHA DO TESOURO- por Robert 

Louis Stevenson,   

Márcia Soares Guimarães, e outros. 
 

 Matemática 

 

01 caderno pequeno para estudo – 

96 folhas 

1 caderno brochurão – capa dura  

 

 Inglês e  

 Espanhol  

 

Usaremos o caderno de 2019 

 Artes: o 01 pasta com 20 plásticos 

o Lápis 6B 

o Tinta guache 12 cores 

o Pincel grosso para pintura 

o Pincel médio para pintura 

o Canetinha 

OBSERVAÇÕES: 

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

  O uso de fichário ou de cadernos de matérias ,para 

o(a) aluno(a) do Ensino Fundamental II,  não é 

recomendado. 

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de 

uso individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados. As sobras serão devolvidas aos 

estudantes no final do ano letivo.  

 Cabe à família identificar a capa externa dos 

cadernos e dos livros com nome completo do(a) 

estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo 

com o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

                  

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jules+Verne&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jules+Verne&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Telles&search-alias=books


 

 

 
 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA O 7º ANO 

1.  Livros do Material do Sistema 

de Ensino Positivo -  

2. Materiais de uso contínuo: 

Estojo completo 

com: 

 Apontador  

 Borracha branca macia 

 Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

 

 Caneta esferográfica 

(cores variadas)  

 Canetas Marca Texto –  

        2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 

 Disciplinas  Materiais específicos:  

 Ciências:  1 caderno brochurão – capa dura  

 Geografia e 

História 

1 caderno brochurão – capa dura  

 Português: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P 

 

1 caderno brochurão – capa dura  

1 bloco de fichário 

 

LIVROS DE LITERATURA:              

1º TRIMESTRE –  

 CORAÇÃO DE TINTA Cornelia 

Funke – Editora: Cia das 

Letras  
 

2º TRIMESTRE –      

  O MENINO NO ESPELHO 

   Fernando Sabino –  

   Editora Record 

 

  O MENINO DO DEDO 

VERDE- Maurice Druon 

Editora: José Olympio 
 

3º TRIMESTRE 

 O PRÍNCIPE E O MENDIGO 

   Mark Twain -  Col. Reencontro 

Literatura  -    Editora Scipione 

 

 Matemática 

 

01 caderno pequeno para estudo –  

1 caderno brochurão – capa dura  

 Inglês e  

 Espanhol  

Usaremos o caderno de 2019 

 

 Artes: o 01 pasta com 20 plásticos 

o Lápis 6B 

o Tinta guache 12 cores 

o Pincel grosso para pintura 

o Pincel médio para pintura 

o Canetinha 

OBSERVAÇÕES: 

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

  O uso de fichário ou de cadernos de matérias ,para 

o(a) aluno(a) do Ensino Fundamental II,  não é 

recomendado.  

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de 

uso individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados. As sobras serão devolvidas aos 

estudantes no final do ano letivo.  

 Cabe à família identificar a capa externa dos 

cadernos e dos livros com nome completo do(a) 

estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo 

com o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

                  

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 

http://www.estantevirtual.com.br/autor/cornelia-funke
http://www.estantevirtual.com.br/autor/cornelia-funke
http://www.estantevirtual.com.br/editora/cia-das-letras
http://www.estantevirtual.com.br/editora/cia-das-letras


 

 

 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA O 8º ANO 

1.  Livros do Material do Sistema 

de Ensino Positivo -  

2. Materiais de uso contínuo para o 

8º ano 

Estojo completo 

com: 

 Apontador  

 Borracha branca macia 

 Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

 Caneta esferográfica 

(cores variadas)  

 Canetas Marca Texto –  

        2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 

 Disciplinas  Materiais específicos:  

 Ciências:  1 caderno brochurão – capa dura  

 Geografia e 

História 

1 caderno brochurão – capa dura  

 Português: 

 P 

  

       

1 caderno brochurão – capa dura  

1 bloco de fichário 

LIVROS DE LITERATURA:              

     1º TRIMESTRE –  

 O MENINO DO PIJAMA 

LISTRADO, John Boyne -        

Editora Companhia Das 

Letras  

 

     2º TRIMESTRE  

 EXTRAORDINÁRIO 

         R. J. Palácio - Editora:       

Intrínseca 

 MAU COMEÇO - Vol. 1 - 

Coleção Desventuras Em 

Série - Lemony Snicket, 

     3º TRIMESTRE  

        OS MISERÁVEIS –  

        Col. Reencontro Literatura 

        Victor Hugo – Editora  

Scipione 

 Matemática 

 

01 caderno pequeno para estudo –  

1 caderno brochurão – capa dura  

 Inglês e  

 Espanhol  

Usaremos o caderno de 2019 

 Artes: o 01 pasta com 20 plásticos 

o Lápis 6B 

o Tinta guache 12 cores 

o Pincel grosso para pintura 

o Pincel médio para pintura 

o Canetinha 

  

o Educação Financeira  

OBSERVAÇÕES: 

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão ser 

adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos 

pais e/ou responsáveis.  

  O uso de fichário ou de cadernos de matérias ,para 

o(a) aluno(a) do Ensino Fundamental II,  não é 

recomendado. 

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso 

individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados. As sobras serão devolvidas aos 

estudantes no final do ano letivo.  

 Cabe à família identificar a capa externa dos 

cadernos e dos livros com nome completo do(a) 

estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo com 

o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

                  

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA O 9º ANO  
Livros do Material do Sistema de 

Ensino Positivo -  

2.Materiais de uso contínuo: 

Estojo completo 

com: 

 Apontador  

 Borracha branca macia 

 Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

 Caneta esferográfica 

(cores variadas)  

 Canetas Marca Texto –  

        2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 

 

 Disciplinas  Materiais específicos:  

 Ciências:  1 caderno brochurão – capa dura  

 

 Geografia e 

História 

1 caderno brochurão – capa dura  

 Matemática 

 

01 caderno pequeno para estudo –  

1 caderno brochurão – capa dura  

 Inglês e  

 Espanhol  

Usaremos o caderno de 2019 

 Artes: 01 pasta com 20 plásticos 

Lápis 6B 

Tinta guache 12 cores 

Pincel grosso para pintura 

Pincel médio para pintura 

Canetinha 

 Português: 

 P      

1 caderno brochurão – capa dura  

1 bloco de fichário 

MESES LIVROS DE LITERATURA –  

1.Fevereiro O GRANDE MENTECAPTO                 

Fernando sabino, Editora Record 

 

      2.Março AS  VANTAGENS DE SER INVISÍVEL 

- Autor:Stephen Chbosky 

Editora Rocco 

 

      3.Abril CAPITÃES DA AREIA –  

Jorge Amado,  

Editora  Companhia Das Letras 

 

      4. Maio DEPOIS DAQUELA VIAGEM 

Autora: Valéria Piassa Polizzi 

Editora: Ática Editora            

OBSERVAÇÕES: 

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão ser 

adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais 

e/ou responsáveis.  

  O uso de fichário ou de cadernos de matérias ,para o(a) 

aluno(a) do Ensino Fundamental II,  não é recomendado. 

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso 

individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados. As sobras serão devolvidas aos estudantes 

no final do ano letivo.  

 Cabe à família identificar a capa externa dos cadernos e 

dos livros com nome completo do(a) estudante, ano e 

turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo com o 

planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 
                  
UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

 Paz e Bem!  

 

 

5.Junho A MENINA QUE ROUBAVA 

LIVROS  

Autor: Markus Zusak – 

Editora Intrínseca 

6.Agosto MORTE E VIDA SEVERINA 

Autor: João Cabral de Melo Neto 

 Editora: Alfaguara Brasil   

     7.Setembro A HORA DA ESTRELA  

Clarice Lispector 

Editora: ROCCO     

     8.Outubro  Leitura online   

CLÁSSICOS DA LITERATURA 

BRASILEIRA E CONTOS  

MACHADIANOS 

  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C2QJDB_enBR636BR636&biw=1440&bih=770&q=depois+daquela+viagem+autora&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqTikptqzSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CANcP7WMuAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjbgPTr9MHQAhUSPJAKHfQ5AMMQ6BMIggEoADAP
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2QJDB_enBR636BR636&biw=1440&bih=770&q=Val%C3%A9ria+Piassa+Polizzi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqTikptqxS4gbzDJOyzQrMtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAMip7w07AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjbgPTr9MHQAhUSPJAKHfQ5AMMQmxMIgwEoATAP
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=ALFAGUARA+BRASIL&Ntk=product.vendorName
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