MATERIAL ESCOLAR 2022
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de CIÊNCIAS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ENSINO RELIGIOSO, FILOSOFIA, LÍNGUA INGLESA,
LÍNGUA ESPANHOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja organizado 01 caderno para mais de uma
disciplina, observando o número de 25 folhas por disciplina. MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 50 folhas por
disciplina (não recomendamos o uso de fichário).
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher)
MATEMÁTICA
Transferidor e 10 folhas quadriculadas
ARTE E DEMAIS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
50 Folhas de ofício
01 Pacote de folhas coloridas
02 Potes de têmpera grande cor amarela e rosa
01 Folha de EVA cor vermelha
OBS: O material permanecerá na escola
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola e outros.

ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2022” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

MATERIAL ESCOLAR 2022
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ENSINO
RELIGIOSO, FILOSOFIA,, LÍNGUA INGLESA, , E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja organizado 01 caderno
para mais de uma matéria, observando o número de 25 folhas por disciplina (não recomendamos o uso de fichário).
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher)
MATEMÁTICA
Transferidor e compasso
ARTE E DEMAIS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
50 Folhas de ofício
01 Pincel chato nº8 ou 10
01 Pacote de folhas coloridas
02 Potes de têmpera grande cor azul e vermelho
01 Folha de EVA cor azul
OBS: O material permanecerá na escola
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola e outros.

ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo professor
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2022” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

MATERIAL ESCOLAR 2022
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ENSINO
RELIGIOSO, FILOSOFIA,, LÍNGUA INGLESA, , E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja organizado 01 caderno
para mais de uma matéria, observando o número de 25 folhas por disciplina (não recomendamos o uso de fichário).
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher)
MATEMÁTICA
Transferidor e compasso.
ARTE E DEMAIS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
20 Folhas de desenho A3
50 Folhas de ofício
01 Pincel chato nº12 ou 14
01 Pacote de folhas coloridas
02 Potes de têmpera grande cor preta e branca
01 Folha de EVA cor amarela
01 Folha de papel crepom
OBS: Este material de uso coletivo permanecerá na escola
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola e outros.

ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo
professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2021” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

MATERIAL ESCOLAR 2022
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ENSINO
RELIGIOSO, FILOSOFIA, LÍNGUA INGLESA, E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja organizado 01 caderno
para mais de uma matéria, observando o número de 25 folhas por disciplina (não recomendamos o uso de fichário).
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher)
MATEMÁTICA
Transferidor, régua, esquadro, compasso e 5 folhas de papel quadriculado.
ARTE E DEMAIS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
20 Folhas de desenho A3
50 Folhas de ofício
01 Pincel chato nº02 ou 04
01 Pacote de folhas coloridas
02 Potes de têmpera grande cor marrom e roxo
01 Folha de EVA cor verde
01 Folha de papel crepom
OBS: O material permanecerá na escola
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal.
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola e outros.

ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo
professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2022” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

MATERIAL ESCOLAR 2022
1ª SÉRIE NOVO ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,LÍNGUA INGLESA,
FÍSICA, QUÍMICA, LÍNGUA ESPANHOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja organizado 01 caderno para
mais de uma disciplina, observando o número de 25 folhas por disciplina. de LÍNGUA PORTUGUESA,
MATEMÁTICA observando o número de 50 folhas por disciplina (não recomendamos o uso de fichário).
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher).
ARTE E DEMAIS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
50 Folhas de ofício
01 Pacote de folhas coloridas
02 Potes de têmpera grande cor pele e branco
01 Folha de EVA cor vermelha
OBS: O material permanecerá na escola
BIOLOGIA
JALECO
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal.
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola.
Itinerário Formativo
01 caderno universitário

ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo
professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2022” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

MATERIAL ESCOLAR 2022
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,LÍNGUA
INGLESA, FÍSICA, QUÍMICA, LÍNGUA ESPANHOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja
organizado 01 caderno para mais de uma disciplina, observando o número de 25 folhas por disciplina. de
LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA observando o número de 50 folhas por disciplina (não
recomendamos o uso de fichário).
BIOLOGIA
JALECO e Caderno Desenho Tamanho Ofício.
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher).
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês.
MATERIAL USO EM TODAS AS DISCIPLINAS
50 Folhas de desenho A4 avulsas (não pode ser bloco de desenho)
50 Folhas de ofício
01 Pacote de folhas coloridas
01 Pote de têmpera grande cor preta
OBS: O material permanecerá na escola
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal.
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola.
ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo
professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2021” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula

MATERIAL ESCOLAR 2022
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Para as disciplinas de LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LÍNGUA
INGLESA, FÍSICA, QUÍMICA, LÍNGUA ESPANHOLA E EDUCAÇÃO FÍSICA orientamos que seja
organizado 01 caderno para mais de uma disciplina, observando o número de 25 folhas por disciplina. de
LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA observando o número de 50 folhas por disciplina (não
recomendamos o uso de fichário).
BIOLOGIA
Jaleco e Caderno Desenho Tamanho Ofício.
LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário (a escolher)
LÍNGUA INGLESA
01 Dicionário Português-Inglês
MATERIAL PARA USO DE TODAS AS DISCIPLINAS
50 Folhas de ofício
01 Pacote de folhas colorida
01 Pote de têmpera grande cor laranja e preto
01 Folha de EVA cor vermelha
OBS: O material permanecerá na escola
EDUCAÇÃO FÍSICA
Material para higiene pessoal
OUTROS
Caneta, lápis, borracha, cola.
ATENÇÃO!
No decorrer do ano, será solicitada a compra de obra literária de um autor escolhido pelo
professor.
∙ O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula.
∙ As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis.
∙ Utilizar o “Calendário – Programação 2022” para acompanhar datas e programações para o ano.
∙ O uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula.

