
 
 

Lista de Materiais e Livros 2018 
 

Início do ano letivo: 16 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

6°. Ano do Ensino Fundamental 
 

Materiais: 

 bloco de folhas personalizadas (a ser adquirido na Sala de Xerox) 

 1 caderno para cada disciplina (9) – sem desenhos nas páginas e com linha de margem 

 bloco de rascunho 

 1 jogo de canetas hidrográficas, lápis de cor, régua (30cm), tesoura, caneta,  borracha, apontador, fita 

durex, cola, lápis. 

 1 pasta com elástico, para guardar trabalhos 

 1 caneta para mapas 

 1 Geoatlas – Maria Elena Simielli 

 

Sugestão: 

1 grampeador  

1 pendrive 

Arte 

 Uma caixa (tipo caixa de sapato), para guardar os seus materiais.  

 Uma pasta com sacos plásticos para guardar trabalhos. 

 Lápis 4B e 6B. 

 Uma caixa de giz pastel. 

 Compasso.  

 Cola líquida. 

 Pincéis nº10 e nº14. 

 1 revista para recorte. 

 1 bloco folhas de desenho A4. 

 1 bloco de folhas de desenho A3. 

 2 potes pequenos para misturas. 

 Um pano pequeno para limpeza de pincéis. 

 Tinta guache nas cores: amarelo, azul, vermelho, preto e branco. 

 Um jornal. 

 1 caneta permanente preta ponta média. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno e turma. 

 

Prova de nivelamento de Língua Inglesa: dia 04 de dezembro, das 13h30min às 15h10min 

Livros: 

Sistema Positivo de Ensino . Ensino Fundamental. 6°. Ano 

Sistema PES (Positivo English Solution) 

Venda de Livros: Loja O Presentão, na Avenida 25 de Julho, 279, Centro, D.I. Fone: 3564 4972 

 

OBS: Todos os materiais e uniformes devem estar identificados. 

Uniformes: 

Siclei Modas (3564-2098)  Hobby Schoe (3564-4995)  Confecções Guth (3564-2007) 

Utilizar o aplicativo 
Rede ICM Comunica 

(Clipescola).  
A comunicação 

Colégio/Família será 
através deste portal. 



 
 

Lista de Materiais e Livros 2018 
 

Início do ano letivo: 16 de fevereiro de 2018. 

 

 

7°. Ano do Ensino Fundamental 
 

Materiais: 
 bloco de folhas personalizadas (a ser adquirido na Sala de Xerox) 
 1 caderno para cada disciplina (9)  
 bloco de rascunho 
 1 jogo de canetas hidrográficas, lápis de cor, régua (30cm), tesoura, caneta,  borracha, apontador, fita 

durex, cola, lápis. 
 1 pasta com elástico, para guardar trabalhos  
 1 Geoatlas – Maria Elena Simielli 

 
Sugestão: 

1 grampeador  

1 pendrive 

 
Arte 

 Uma caixa (tipo caixa de sapato), para guardar os seus materiais.  

 Uma pasta com sacos plásticos para guardar trabalhos. 

 Lápis 4B e 6B. 

 Uma caixa de giz pastel. 

 Cola líquida. 

 Pincéis nº10 e nº14.  

 1 bloco de folhas de desenho A4. 

 1 bloco de folhas de desenho A3. 

 1 pacote de folhas coloridas (cores fortes). 

 2 potes pequenos para misturas. 

 Um pano pequeno para limpeza de pincéis. 

 Tinta guache nas cores: amarelo, azul, vermelho, preto e branco. 

 Um jornal. 

 1 caneta permanente preta ponta média. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno e turma. 

 
Prova de nivelamento de Língua Inglesa: dia 04 de dezembro, das 13h30min às 15h10min 

 
Livros: 

Sistema Positivo de Ensino . Ensino Fundamental. 7°. Ano 

Sistema PES (Positivo English Solution) 

Venda de Livros: Loja O Presentão, na Avenida 25 de Julho, 279, Centro, D.I. Fone: 3564 4972 

 

OBS: Todos os materiais e uniformes devem estar identificados. 

Uniformes: 

Siclei Modas (3564-2098)  Hobby Schoe (3564-4995)  Confecções Guth (3564-2007) 

 
 

Utilizar o aplicativo 
Rede ICM Comunica 

(Clipescola).  
A comunicação 

Colégio/Família será 
através deste portal. 



 
 

Lista de Materiais e Livros 2018 
 

Início do ano letivo: 16 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

8°. Ano do Ensino Fundamental 
 

Materiais: 
 bloco de folhas personalizadas (a ser adquirido na Sala de Xerox) 
 1 caderno para cada disciplina (10) 
 bloco de rascunho 
 1 jogo de canetas hidrográficas, lápis de cor, régua (30cm), tesoura, caneta,  borracha, apontador, fita 

durex, cola, lápis. 
 1 pasta com elástico, para guardar trabalhos 
 1 Geoatlas – Maria Elena Simielli 

 Compasso e transferidor 
 

Sugestão: 

1 grampeador  

1 pendrive 

 
Arte 

 Uma caixa (tipo caixa de sapato), para guardar os seus materiais.  

 Uma pasta com sacos plásticos para guardar trabalhos. 

 Lápis 4B e 6B. 

 Cola líquida.  

 Pincéis nº10 e nº14. 

 1 revista para recorte. 

 1 bloco de folhas de desenho A4. 

 1 bloco de folhas de desenho A3. 

 3 folhas de papel vegetal. 

 1 pacote de folhas coloridas (cores fortes). 

 Giz de cera. 

 2 potes pequenos para misturas. 

 Um pano pequeno para limpeza de pincéis. 

 Tinta guache nas cores: amarelo, azul, vermelho, preto e branco. 

 Um jornal. 

 1 caneta permanente preta ponta média. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno e turma. 

  
Prova de nivelamento de Língua Inglesa: dia 04 de dezembro, das 13h30min às 15h10min 

 

Livros: 

Sistema Positivo de Ensino . Ensino Fundamental. 8°. Ano 

Sistema PES (Positivo English Solution) 

Venda de Livros: Loja O Presentão, na Avenida 25 de Julho, 279, Centro, D.I. Fone: 3564 4972 

 

OBS: Todos os materiais e uniformes devem estar identificados. 

Uniformes: 

Siclei Modas (3564-2098)  Hobby Schoe (3564-4995)  Confecções Guth (3564-2007)  

Utilizar o aplicativo 
Rede ICM Comunica 

(Clipescola).  
A comunicação 

Colégio/Família será 
através deste portal. 



 
 

Lista de Materiais e Livros 2018 
 

Início do ano letivo: 16 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

9°. Ano do Ensino Fundamental 
 

Materiais: 
 bloco de folhas personalizadas (a ser adquirido na Sala de Xerox) 
 1 caderno para cada disciplina (10) 
 bloco de rascunho 
 1 jogo de canetas hidrográficas, lápis de cor, régua (30cm), tesoura, caneta,  borracha, apontador, fita 

durex, cola, lápis. 
 1 pasta com elástico, para guardar trabalhos 
 1 Geoatlas – Maria Elena Simielli 

 Compasso e transferidor 
 1 calculadora simples 
 1 tabela periódica 

 
Sugestão: 

1 grampeador  

1 pendrive 

 
Arte 

 Uma caixa (tipo caixa de sapato), para guardar os seus materiais.  

 Uma pasta com sacos plásticos para guardar trabalhos. 

 Lápis 4B e 6B. 

 Cola líquida. 

 Pincéis nº10 e nº14.  

 1 revista para recorte. 

 1 bloco de folhas de desenho A4. 

 1 bloco de folhas de desenho A3. 

 1 pacote de folhas coloridas (cores fortes). 

 2 potes pequenos para misturas. 

 Um pano pequeno para limpeza de pincéis. 

 Tinta guache nas cores: amarelo, azul, vermelho, preto e branco. 

 Um jornal. 

 1 caneta permanente preta ponta média. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno e turma. 

 

Prova de nivelamento de Língua Inglesa: dia 04 de dezembro, das 13h30min às 15h10min   
 

Livros: 

Sistema Positivo de Ensino . Ensino Fundamental. 9°. Ano 

Sistema PES (Positivo English Solution) 

Venda de Livros: Loja O Presentão, na Avenida 25 de Julho, 279, Centro, D.I. Fone: 3564 4972 

 

OBS: Todos os materiais e uniformes devem estar identificados. 

Uniformes: 

Siclei Modas (3564-2098)  Hobby Schoe (3564-4995)  Confecções Guth (3564-2007) 

Utilizar o aplicativo 
Rede ICM Comunica 

(Clipescola).  
A comunicação 

Colégio/Família será 
através deste portal. 


