
 

 
 

Lista de Material Escolar 
 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II
 

 
Cadernos universitários capa dura (por matéria ou fichário)
Português – Matemática – História 

 Canetas, lápis, borrachas etc. 

 Kit desenho: Compasso, régua, transferidor, esquadro 60° e 45°
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• O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome.

• Todo material pedido é necessário 

• Inicio das atividades com livros: 07/02/2018

• Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do 
     trabalho desenvolvido a  partir do tema gerador.
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Lista de Material Escolar 2018 
 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Cadernos universitários capa dura (por matéria ou fichário) 
História – Geografia – Ciências – Inglês - Arte 

Kit desenho: Compasso, régua, transferidor, esquadro 60° e 45° 

 

Lista de Material Escolar 2018 
 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Cadernos universitários capa dura (por matéria ou fichário) 
História – Geografia – Ciências – Inglês - Arte 

Kit desenho: Compasso, régua, transferidor, esquadro 60° e 45° 

OBSERVAÇÕES: 
 

Início das aulas: 01/02/2018 

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome.

Todo material pedido é necessário ao cumprimento da proposta pedagógica.

io das atividades com livros: 07/02/2018. 

Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do 
desenvolvido a  partir do tema gerador. 

OBSERVAÇÕES: 
 

Início das aulas: 01/02/2018 

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome.

Todo material pedido é necessário ao cumprimento da proposta pedagógica.

io das atividades com livros: 07/02/2018. 

Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do  
trabalho desenvolvido a  partir do tema gerador. 

 

 

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome. 

ao cumprimento da proposta pedagógica. 

Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do   

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome. 

cumprimento da proposta pedagógica. 

Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do   


