
   Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2023 
 

6º ANO 
 

10 – Folhas de papel almaço 
500 – Folhas de papel sulfite 
10 – Envelopes (grande) na cor parda 
01 – Cartolina branca 
06 – Pincéis para quadro branco Pilot WBM – 7 (03 azuis, 03 pretos) 
01 – Livro da série Vaga-Lume (Editora Ática) 
01 – Dicionário de língua portuguesa (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Dicionário português/inglês (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Gramática de língua portuguesa: 
        Gramática Pedagógica – 31ª Edição (Conforme nova ortografia – 
2009) 
        Autores: Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos 
        Editora Saraiva 
          

 
 
OBS: 

• O (a) irmão (a) deverá ter seu material completo e individual. 
• Os materiais como cadernos, lápis de cor, pastas entre outros, a partir 

do 6º ano não tem especificações, o aluno pode adquirir o da sua 
preferência. 

• Os materiais entregues no colégio são: papel almaço, papel sulfite, 
envelopes, cartolina e pincéis, os demais materiais ficam com o 
aluno. 
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LISTA DE MATERIAIS – 2023 

 
7º ANO 

 
10 – Folhas de papel almaço 
500 – Folhas de papel sulfite 
10 – Envelopes (grande) na cor parda 
01 – Cartolina branca 
06 – Pincéis para quadro branco Pilot WBM – 7 (02 azuis, 02 pretos e 02 
vermelhos) 
01 – Livro da série Para Gostar de Ler (Editora Ática) 
01 – Dicionário de língua portuguesa (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Dicionário português/inglês (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Gramática de língua portuguesa: 
        Gramática Pedagógica – 31ª Edição (Conforme nova ortografia – 
2009) 
        Autores: Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos 
        Editora Saraiva 
          

 
 
OBS: 

• O (a) irmão (a) deverá ter seu material completo e individual. 
• Os materiais como cadernos, lápis de cor, pastas entre outros, a partir 

do 6º ano não tem especificações, o aluno pode adquirir o da sua 
preferência. 

• Os materiais entregues no colégio são: papel almaço, papel sulfite, 
envelopes, cartolina e pincéis, os demais materiais ficam com o 
aluno. 
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LISTA DE MATERIAIS – 2023 
 

8º ANO 
 

10 – Folhas de papel almaço 
500 – Folhas de papel sulfite 
10 – Envelopes (grande) na cor parda 
06 – Pincéis para quadro branco Pilot WBM – 7 (02 azuis, 02 pretos e 02 
vermelhos) 
04 – Livros: Clássicos da Literatura Brasileira (edição atual) 
        1º Bimestre: Comédia para se ler na escola (Luís Fernando 
Veríssimo) 
        2º Bimestre: Várias Histórias (Machado de Assis) 
        3° Bimestre: Vidas Secas (Graciliano Ramos) 
        4º Bimestre: Alguma poesia (Carlos Drummond de Andrade) 
01 – Dicionário de língua portuguesa (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Dicionário português/inglês (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Gramática de língua portuguesa: 
        Gramática Pedagógica – 31ª Edição (Conforme nova ortografia – 
2009) 
        Autores: Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos 
        Editora Saraiva 
          

 
 
OBS: 

• O (a) irmão (a) deverá ter seu material completo e individual. 
• Os materiais como cadernos, lápis de cor, pastas entre outros, a partir 

do 6º ano não tem especificações, o aluno pode adquirir o da sua 
preferência. 

• Os materiais entregues no colégio são: papel almaço, papel sulfite, 
envelopes e pincéis, os demais materiais ficam com o aluno. 
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LISTA DE MATERIAIS – 2023 
 

 9º ANO 
 

10 – Folhas de papel almaço 
500 – Folhas de papel sulfite 
10 – Envelopes (grande) na cor parda 
06 – Pincéis para quadro branco Pilot WBM – 7 (03 azuis, 03 pretos) 
04 – Livros: Clássicos da Literatura Brasileira (edição atual) 
        1º Bimestre: O velho e o mar (Enerst Hemingway) 
        2º Bimestre: Quincas Borba (Machado de Assis) 
        3° Bimestre: Romanceiro da Inconfidência (Cecília Meireles) 
        4º Bimestre: Terra Sonâmbula (Mia Couto) 
01 – Dicionário de língua portuguesa (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Dicionário português/inglês (Sugestão: Editora FTD) 
01 – Gramática de língua portuguesa: 
        Gramática Pedagógica – 31ª Edição (Conforme nova ortografia – 
2009) 
        Autores: Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos 
        Editora Saraiva 
          

 
 
OBS: 

• O (a) irmão (a) deverá ter seu material completo e individual. 
• Os materiais como cadernos, lápis de cor, pastas entre outros, a partir 

do 6º ano não tem especificações, o aluno pode adquirir o da sua 
preferência. 

• Os materiais entregues no colégio são: papel almaço, papel sulfite, 
envelopes e pincéis, os demais materiais ficam com o aluno. 
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