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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 
6º ao 9º ano Ensino Fundamental II

 
MATERIAIS PARA USO COLETIVO 
1000 folhas de papel sulfite A4 
01 fita crepe de 18 mm 
01 durex 24 mm 
01 pacote de absorvente para as meninas 
50 folhas de papel almaço com pauta e margem 
02 placas de E.V.A. 
03 placas de E.V.A. com glíter (azul, vermelho e 
amarelo) 
02 marcadores para quadro branco (azul) 
02 marcadores para quadro branco (vermelho) 
02 marcadores para quadro branco (preto) 
20 sacos plásticos A4 
 
MATERIAIS PARA USO PESSOAL 
01 caderno universitário espiral 10 matérias com 200 
folhas 
6º ano        02 cadernos universitários (100 folhas) 
7º ano        02 cadernos universitários (100 folhas) 
01 dicionário de língua Portuguesa 
01 dicionário de língua Inglesa 
01 dicionário de língua Espanhola 
6º ano         01 jogo de xadrez 
7º ano         01 jogo de xadrez 
01 fita corretiva 
02 canetas azuis 
02 canetas vermelhas 
02 canetas pretas 
01 marca texto 
01 tesoura sem ponta 
06 lápis nº02 (apontados) 
01 apontador com depósito simples 
02 borrachas brancas macias 
01 régua de 30 cm 
01 avental branco de manga comprida para as aulas 
de laboratório 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MATERIAIS PARA ARTES VISUAIS 
01 caderno de desenho milimetrado com capa 
dura de 50 folhas 
01 bloco de papel Canson branco A4 (180gr) 
01 bloco de papel Creative A4  
01 compasso com grafite 
01 transferidor 180° 
01 esquadro 45° e 90° 
01 régua de 30 cm 
01 régua com formas geométricas 
01 caneta preta hidrocor de ponta fina 
01 pincel chato n° 10 
03 pinceis de cabo longo nº 06, 10 e 14 
05 unidades de tinta acrílica nas cores branco, 
preto, azul, amarelo e vermelho 
01 godê para pintura 
02 lápis HB, 4B, 6B 
02 colas bastão grandes 
01 caixa de lápis para colorir com 24 cores 
02 colas brancas líquidas 
01 caixa de canetinhas 24 cores 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

 Os materiais de uso coletivo deverão ser 
encaminhados etiquetados com nome completo 
e ano do aluno, devendo ser entregues, na 
escola, até o dia 27/01/2020 (segunda-feira), das 
08h às 18h. O início das aulas será dia 
29/01/2020 quarta-feira. 

 

 Quaisquer materiais para uso em datas 
específicas poderão ser solicitados nas 
oportunidades. 

 
O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO a partir do 1º 
dia de aula, exceto para os alunos novos que 
dependem da encomenda, assim como é obrigatório 
o uso de tênis nas aulas de Educação Física. 
 
 

Os uniformes estarão disponíveis para compra 
na AR UNIFORMES, no endereço Rua Paulo 
Lopes de Leão, 127 – Itaquera 

       (11)2286-0116.

 


