
 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

6° ano - Ensino Fundamental 

Materiais em geral: 

 Caneta marca texto 

 Régua de 30 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Tubo de cola 

 Caixa de lápis de cor 

 1 pasta com plásticos para colocar textos 

 Agenda da escola (adquirir na secretaria no início do ano letivo) 

 Bloco timbrado da escola (adquirir na secretaria) 

 1 bloco de folhas A3 

 1 foto 3X4 

 1 pendrive de no mínimo 4gb 

 tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br) para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. 

 Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou 

Langenscheidt, Oxford ou Password). 

 Língua Alemã (a ser adquirido no colégio no início do ano letivo). 

 Inglês – On Track 1 - Macmillan (a ser adquirido na escola no início do ano letivo) 

 

Observações:  

 

 Os livros da Editora Moderna, adquiridos via portal, devem ser retirados na biblioteca 

da escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 Dicionários também estarão a venda na escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

7º Ano - Ensino Fundamental 

Materiais em geral: 

 Caneta marca texto 

 Régua de 30 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Tubo de cola 

 Caixa de lápis de cor 

 1 pasta com plásticos para colocar textos 

  Agenda da escola (adquirir na secretaria no início do ano letivo) 

 Bloco timbrado da escola (adquirir na secretaria) 

 1 bloco de folhas A3 

 5 potes de tinta acrílica (vermelho, azul marinho, amarelo ouro, preto e branco) 

 1 lápis 6B 

 3 pinceis de ponta chata e cerda macia 

 1 foto 3X4 

 1 pendrive de no mínimo 4gb 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários:  

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br) para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências, Geografia e História. 

 Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou 

Langenscheidt, Oxford ou Password). 

 Língua Inglesa – On Track 2 – Macmillan (a ser adquirido na escola no início do ano 

letivo) 

 Língua Alemã (a ser adquirido na escola no início do ano letivo). 

 

Observações:  

 Os livros da Editora Moderna, adquiridos via portal, devem ser retirados na 

biblioteca da escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A 

nota fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

 Dicionários também estarão a venda na escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. 



 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

8º ano - Ensino Fundamental 

Materiais em geral: 

 Caneta marca texto 

 Régua de 30 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Tubo de cola 

 Compasso, Esquadro e Transferidor 

 Caixa de lápis de cor 

 Agenda da escola (adquirir na secretaria no início do ano letivo) 

 Bloco timbrado da escola (adquirir na secretaria) 

 1 bloco de folhas A3 

 1 foto 3X4 

 1 pendrive de no mínimo 4gb 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br) para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências, Geografia e História 

 Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou 

Langenscheidt, Oxford ou Password). 

 Língua Inglesa – On Track 3 – Macmillan (a ser adquirido na escola no início do ano 

letivo) 

 

 

Observações:  

 Os livros da Editora Moderna, adquiridos via portal, devem ser retirados na biblioteca 

da escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 Dicionários também estarão a venda na escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. 

 

 



 

 
LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

9º ano - Ensino Fundamental 
 

Materiais em geral: 

 Caneta marca texto 

 Régua de 30 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Tubo de cola 

 Compasso, Esquadro e Transferidor 

 Caixa de lápis de cor 

 Tabela periódica 

 Agenda da escola (adquirir na secretaria no início do ano letivo) 

 Bloco timbrado da escola (adquirir na secretaria) 

 1 bloco de folhas A3 

 1 foto 3X4 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br) para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências Geografia e História. 

 Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou 

Langenscheidt, Oxford ou Password). 

 Língua Inglesa – On Track 4 – Macmillan (a ser adquirido na escolar no início do ano 

letivo) 

 

 

Observações:  

 Os livros da Editora Moderna, adquiridos via portal, devem ser retirados na biblioteca 

da escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 Dicionários também estarão a venda na escola nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. 

 


