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Lista de materiais – 6° ano ao 9° ano 

- 01 Estojo contendo: 

- Lápis nº 2 ou lapiseira (caixinha de grafite); 

- Canetas azul, preta e vermelha; 

- 01 Borracha; 

- 01 Cola branca; 

- 01 Tesoura sem ponta; 

- 01 Apontador com reservatório; 

- 01 Caneta grifa texto. 

-  01 Régua 30 cm; 

- Cadernos ou Fichário (para 12 matérias); 

- 01 Dicionário de Língua Portuguesa (de acordo com o Novo Acordo Ortográfico); 

- 01 Dicionário de Língua Espanhola; 

- 01 Pasta com elástico para trabalhos e provas; 

- 01 Compasso; 

- 01 Transferidor (preferencialmente de 180º); 

- Esquadros de 45º e 30º; 

- 01 Calculadora simples; 

- 01 Jaleco (manga longa) para atividades no laboratório multidisciplinar; 

- Livros Paradidáticos. (serão solicitados ao longo do ano as leituras dos livros) 

- 01 pincel nº 4 (6° ano) 

- 01 pincel nº 18 (6° ano) 
- 01 pincel nº 6 (7° ano) 
- 01 pincel nº 16 (7° ano) 

- 01 pincel nº 8 (9° ano) 
- 01 pincel nº 14 (9° ano) 
- 01 tinta acrílica 37 ml corfix 

- 01 tinta látex para artesanato decorfix 60ml 
- 01 camiseta grande e velha (será usada como avental) 
- 02 telas 24x30 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Todo material inclusive o uniforme deverão ter a identificação do aluno. 

Aconselhamos a reutilização dos materiais em bom estado. 

Atenção para organização diária dos materiais durante todo o ano letivo. Os livros são 

separados por disciplina, evite o excesso de peso na mochila. 

 

MATERIAIS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS, EVENTOS E FEIRAS SERÃO SOLICITADOS 

AO LONGO DO ANO CONFORME A DEMANDA 
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