
LISTA DE MATERIAL - 2022

6º ao 9º ANO
● 01 estojo, para uso diário, contendo: 02

Lápis grafite ou lapiseira;01 apontador;
01 borracha; 04 canetas esferográficas
(2 azuis, 1 vermelha e 1 preta); 01 cola
líquida 90g; 01 cola bastão; 01 tesoura
sem ponta; (durante o ano, este material
deverá ser reposto sempre que
necessário).

● 01 caderno individual para Língua
Portuguesa com 100 folhas;

● 01 caderno individual para Matemática
com 100 folhas;

● 01 caderno universitário, ou fichário,
para 12 matérias (ou 12 cadernos
individuais);

● 01 calculadora simples;
● 01 compasso;
● 01 régua com 30 cm;
● 01 transferidor 180º;
● 01 transferidor 360º;

● 01 pasta polionda fina, 2cm, A4 – da cor
da preferência do aluno ou 01 pasta
arquivo com 20 folhas plásticas;

● 01 Minidicionário Inglês bilíngue
(opcional, podendo ser usado de forma
online);

● 01 Minidicionário de Língua Portuguesa
atualizado (opcional, podendo ser
usado de forma online);

● 01 Mini Gramática (opcional, podendo
ser usado de forma online);

● 04 livros de literatura (ver relação em
anexo);

● Lápis de cor (caixa da preferência do
aluno);

Havendo   possibilidade de reutilizar
algum material de 2021, apoiamos esta
ideia.

AVISOS IMPORTANTES

✔ Todos os materiais devem estar identificados com o nome e turma do aluno.
✔ A cada bimestre, para todas as séries, será solicitado um título de literatura para o trabalho de

leitura. Os títulos podem ser adquiridos em lojas virtuais, livrarias ou sebos (ver relação anexa).
✔ Durante o ano letivo, os materiais devem ser repostos, sempre que necessário.

MATERIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NO BILÍNGUE

O aluno pode manter um único estojo com seus materiais, individuais, para as aulas
regulares e para as atividades da Plus.

● 1 caderno capa dura grande de 100 folhas cor azul;
● 1 pasta portfólio  A4 -  preta

MATERIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INTEGRAL

● 1 caderno capa dura grande de 100 folhas – da cor de preferência do aluno;
● 1 pasta polionda 2cm A4 -  vermelha;
● Material de higiene pessoal (1 nécessaire com escova de dentes, pasta e fio dental);
● 1 Protetor solar em creme ou gel, fator 30 ou maior;



Havendo possibilidade de reutilizar algum material de 2021, apoiamos esta ideia.

UNIFORME: O uso do uniforme padronizado é obrigatório. Para 2022, o uso de máscaras, assim
como todos os protocolos contra a Covid-19, será avaliado conforme indicação dos órgãos
responsáveis pela saúde pública.

RELAÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA 2022

6.º Ano
1º Bim. Alice no país da mentira – Pedro Bandeira; ed. Moderna
2º Bim. E-mãe - A internet me aprontou uma! -Tania Alexandre Martinelli; ed. Scipione
3º Bim. Dom Quixote – Miguel de Cervantes (adapt. Michael Harrison); ed. Scipione.
4º Bim. Rick e a girafa – Carlos Drummond de Andrade – Para gostar de ler; Editora Ática.

7.º Ano
1º Bim. Extraordinário – R. J. Palacio;  ed. Intrínseca;
2º Bim. A droga da obediência – Pedro Bandeira; ed. Moderna;
3º Bim. Rei Arthur – Herman Melville (adaptação James Riordan; ed. Ática
4º Bim. Do outro mundo – Ana Maria Machado; ed. Ática

8.º Ano
1º Bim. Estrelas tortas – Walcyr Carrasco; ed. Moderna
2º Bim. Dona Casmurra e seu Tigrão – Ivan Jaff; ed. Ática
3º Bim. Mitos Gregos – Eric Kimmel; Martins Fontes
4º Bim. O diário de Anne Frank; ed. Record

9.º Ano
1º Bim. Laços de Família – Clarice Lispector; ed. Rocco
2º Bim. O outro apaixonado por Marília de Dirceu – Jair Vitória;  Atual Editora
3º Bim. Cancioneiro – Fernando Pessoa – Domínio Público – Biblioteca Digital Livre (PDF)
4º Bim. O Amigo de Castro Alves – Moacyr Scliar ; ed. Ática

Sugerimos que os livros sejam adquiridos pela internet, no início do ano e, quando possível,
fazer troca entre alunos de séries seguintes. Havendo a possibilidade, faremos a Troca Cultural,
no início do ano letivo.


