
  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3243 – 0779 OU 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2019 
 

6º ANO 
 

MATERIAL DIDÁTICO - TAXA PAGA NA ESCOLA 
 
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa / Matemática (Sistema Objetivo) 

            4 cadernos bimestrais de História / Geografia / Ciências (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Inglês (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Espanhol ( Sistema Objetivo) 

2 cadernos semestrais de Arte (Sistema Objetivo) 
               4 Paradidáticos bimestrais (Sistema Objetivo) 
               1 livro de Gramática (Sistema Objetivo) – 2° semestre (material utilizado durante todo o ensino 
Fundamental II) 
                1 livro didático de Filosofia 
                Material LIV – Laboratório de Inteligência e Vida 
 
 
           
 

 

(Fique atento! A qualidade do material interfere na qualidade das atividades realizadas). 
 

 Material de Uso pessoal – Mochila (Repostos quando 
necessário) 
01 Dicionário escolar  
01 Estojo identificado para guardar os objetos pessoais 
02 tubos pequenos de cola em bastão 
01 tesoura de ponta arredondada  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 
01 borracha 
01 régua de 20cm 
01 apontador com depósito 
01 corretivo a base d’agua 
02 lápis pretos 
02 canetas azul ou preta 
01 de caderno com 10 matérias ou cadernos individuais 
01 agenda para registro das tarefas 

01 marca texto  
01 transferidor 
01 compasso simples  
 
 
Material para aulas de ARTE – Para uso nas atividades de sala 
de aula apenas quando solicitado pela professora 
 
Serão solicitados a medida em que as atividades forem sendo 
desenvolvidas com registro na agenda do(a) aluno(a). 
 
 
OBS: O material entregue na escola é para uso exclusivo na 
mesma. Nesse sentido, todo e qualquer material necessário 
para a realização de atividades de casa, deverá ser comprado 
à parte.  

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Sugerimos que as apostilas e cadernos devam ser encapados e identificados para manutenção da qualidade dos mesmos. 

 

1º DIA DE AULA – 16/01/2019 

1ª REUNIÃO DE PAIS – 02/02/2019 

 



  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3243 – 0779 OU 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2019 
 

7º ANO 
 

MATERIAL DIDÁTICO - TAXA PAGA NA ESCOLA 
 
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa / Matemática (Sistema Objetivo) 

            4 cadernos bimestrais de História / Geografia / Ciências (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Inglês (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Espanhol ( Sistema Objetivo) 

2 cadernos semestrais de Arte (Sistema Objetivo) 
               4 Paradidáticos bimestrais (Sistema Objetivo) 
               1 livro de Gramática (Sistema Objetivo) – 2° semestre (Recebido no 6° ano do Ensino Fundamental II) Obs.: 
Alunos novatos receberão a gramática a parte. 
                1 livro didático de Filosofia 
                Material LIV – Laboratório de Inteligência e Vida 
 
           
 

 

 
 Material de Uso pessoal – Mochila (Repostos quando 
necessário) 
01 Dicionário escolar  
01 Estojo identificado para guardar os objetos pessoais 
02 tubos pequenos de cola em bastão 
01 tesoura de ponta arredondada  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 
01 borracha 
01 régua de 20cm 
01 apontador com depósito 
01 corretivo a base d’agua 
02 lápis pretos 
02 canetas azul ou preta 

01 de caderno com 10 matérias ou cadernos individuais 
01 agenda para registro das tarefas 
01 marca texto  
01 transferidor 
01 compasso simples  
 
 
Material para aulas de ARTE – Para uso nas atividades de sala 
de aula apenas quando solicitado pela professora 
 
Serão solicitados a medida em que as atividades forem sendo 
desenvolvidas com registro na agenda do(a) aluno(a). 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Sugerimos que as apostilas e cadernos devam ser encapados e identificados para manutenção da qualidade dos mesmos. 

 

1º DIA DE AULA – 16/01/2019 

1ª REUNIÃO DE PAIS – 02/02/2019 

 



  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3243 – 0779 OU 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2019 
 

8º ANO 
 

MATERIAL DIDÁTICO - TAXA PAGA NA ESCOLA 
 
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa / Matemática (Sistema Objetivo) 

            4 cadernos bimestrais de História / Geografia / Ciências (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Inglês (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Espanhol (Sistema Objetivo) 

2 cadernos semestrais de Arte (Sistema Objetivo) 
               4 Paradidáticos bimestrais (Sistema Objetivo) 
               1 livro didático de Filosofia 
               Material LIV – Laboratório de Inteligência e Vida 
 
 
           
 

 

 
  
Material para aulas de ARTE – Para uso nas atividades de sala 
de aula apenas quando solicitado pela professora 
Serão solicitados a medida em que as atividades forem sendo 
desenvolvidas com registro na agenda do(a) aluno(a). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Sugerimos que as apostilas e cadernos devam ser encapados e identificados para manutenção da qualidade dos mesmos. 

 

1º DIA DE AULA – 15/01/2019 

1ª REUNIÃO DE PAIS – 02/02/2019 

 



  AV. JOÃO PESSOA, Nº 391 – FILIPINHO  

      FONES: (98) 3243 – 0779 OU 3271- 9471 

 

 
 

  RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2019 
 

 
9º ANO 

 
MATERIAL DIDÁTICO - TAXA PAGA NA ESCOLA 

 
4 cadernos bimestrais de Língua Portuguesa / Matemática (Sistema Objetivo) 

            4 cadernos bimestrais de História / Geografia / Ciências (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Inglês (Sistema Objetivo) 

4 cadernos bimestrais de Espanhol ( Sistema Objetivo) 

2 cadernos semestrais de Arte (Sistema Objetivo) 
               4 Paradidáticos bimestrais (Sistema Objetivo) 
               1 livro de Gramática (Sistema Objetivo) – 2° semestre                 
               1 livro didático de Filosofia 
                Material LIV – Laboratório de Inteligência e Vida 
 
 
 

 

 
 

 Material para aulas de ARTE – Para uso nas atividades de sala 
de aula apenas quando solicitado pela professora 
Serão solicitados a medida em que as atividades forem sendo 
desenvolvidas com registro na agenda do(a) aluno(a). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Sugerimos que as apostilas e cadernos devam ser encapados e identificados para manutenção da qualidade dos mesmos.

1º DIA DE AULA – 15/01/2019 

1ª REUNIÃO DE PAIS – 02/02/2019 

 



 

 
 
 
 

 


