
 
ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
Senhores pais ou responsáveis, 
 
Todo material solicitado pela escola é de uso exclusivo do aluno e deverá ser entregue no dia 
02/02/2023(1º dia de aula). 
Início do ano letivo: 02/02/2023 
 
Pedimos a gentileza de não enrolarem as folhas e etiquetarem todo o material com nome e série do 
aluno, inclusive apostilas, material pessoal e agasalhos. 

    A partir do primeiro dia de aula será exigido o uso do uniforme completo. 
 

LISTA DE MATERIAL 2023 – 6º ao 9º ano – EF II 
 

Para entregar no Colégio: 
  
01 folhas de papel 40 kg (branca) 
01 folhas de papel 40 kg (colorida) 
1000 folhas de papel sulfite A4 - 75g/m2  (branca) 
01 bloco de folhas A3 120g (é extremamente importante que seja de 120g) 
01 dicionário de Língua Portuguesa (Boa qualidade) (Para deixar no escaninho) 

01 dicionário de Inglês/Português – Português/Inglês (Para deixar no escaninho) 

01 caixa de massa de modelar de 6 cores – (6º e 7º ano) 
Para aulas de Arte – 1 conjunto de canetinhas, 1 piloto, 2 cores de lantejoula e 2 cores de glíter. – Esse 
material ficará guardado no Colégio, para serem utilizados quando necessário.  
 
Para uso diário do aluno (conforme horário semanal): 
01 compasso, 01 transferidor e 01 régua de 30 cm. 

01 estojo contendo 02 lápis para escrita, canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) borracha, 

apontador, lápis de cor e  tesoura sem ponta. (Para permanecer na mochila) 

01 tubo de cola de 90g líquida (branca) ou cola bastão 

01 agenda 2022 para comunicação família x escola (indispensável) 

01 pasta com elástico para folhas de tarefas e outras atividades. 

01 caderno de 96 folhas para Língua Portuguesa e Redação (brochurão).  

01 caderno de caligrafia (todas as turmas) 

01 caderno de 96 folhas para Matemática (brochurão).  

01 caderno de 50 folhas para Filosofia/Ensino Religioso (de 7° ao 9° ano, o mesmo do ano anterior) 

01 caderno de desenho grande com 50 folhas para Arte (de 7° ao 9° ano, o mesmo do ano anterior) 

01 caderno pequeno capa dura 46 folhas – Educação Física (de 7° ao 9° ano, o mesmo do ano 

anterior) 

01 caderno universitário para Ciências, História, Geografia, Xadrez, Inglês e Espanhol. 

01 dicionário de Língua Portuguesa (Boa qualidade) (Para deixar no escaninho) 

01 dicionário de Inglês/Português – Português/Inglês (Para deixar no escaninho) 

01 caixa de massa de modelar de 6 cores – (6º e 7º ano) 
Para aulas de Arte – 1 conjunto de canetinhas, 1 piloto, 2 cores de lantejoula e 2 cores de glíter. – Esse 
material ficará guardado no Colégio, para serem utilizados quando necessário.  
 
LIVRO INTEGRADO POSITIVO 2023 DEVERÁ SER ADQUIRIDO NA SECRETARIA DO COLÉGIO, 
BIMESTRALMENTE. 
OBS.: Materiais de pouco uso ou de uso específico serão solicitados pelos professores, de acordo com 
as atividades desenvolvidas durante o ano. 

 Lista de livros de Literatura a serem adquiridos para o ano de 2023 (verso). 

 
Certos de sua colaboração! 

Equipe Diretiva  
 


