
 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

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) 

 tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br, com entrega em domicílio) 

para as disciplinas de Português, Matemática, Ciências e História e 

dicionário de Português. 

 Dicionário:  

o Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou Langenscheidt, Oxford ou 

Password). 

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

 Livros de Literatura (a combinar durante o ano) 

 Inglês – On Track 1 - Macmillan  

 Geografia – Por dentro da Geografia: geografia em sua vida - 6° Ano – Wagner Costa 

Ribeiro. Editora Saraiva – 1º ed - 2012 

 

 

Observação: Os livros da Editora Ática, Editora Saraiva e Macmilan serão comercializados na 

escola. Período: 05/02/2014 até 14/02/2014 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

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) 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários:  

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br, com entrega em domicílio) 

para as disciplinas de Português, Matemática, Ciências e História e 

dicionário de Português. 

 Dicionários:  

o Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou Langenscheidt, Oxford ou 

Password). 

 Língua Inglesa – On Track 2 – Macmillan 

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

 Livros de Literatura (a combinar durante o ano) 

 Geografia – Por dentro da Geografia – 7º ano: Brasil – Wagner Costa Ribeiro. Editora 

Saraiva – 1º ed - 2012 

 

 

Observação: Os livros da Editora Ática, Editora Saraiva e Macmilan serão comercializados na 

escola. Período: 05/02/2014 até 14/02/2014 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

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) 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br, com entrega em domicílio) 

para as disciplinas de Português, Matemática, Ciências e História e 

dicionário de Português. 

 Dicionários:  

o Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou Langenscheidt, Oxford ou 

Password). 

 Língua Inglesa – On Track 3 – Macmillan 

 Livros de Literatura (a combinar durante o ano) 

 Geografia – Por dentro da Geografia – 8º ano: Mundo – Wagner Costa Ribeiro. Editora 

Saraiva – 1º ed - 2012 

 

 

Observação: Os livros da Editora Ática, Editora Saraiva e Macmilan serão comercializados na 

escola. Período: 05/02/2014 até 14/02/2014 

 

 

 

 



 

 
LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

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) 

 Tablet – opcional 

 

Livros e dicionários: 

 Solução integrada educativa Moderna Compartilha (adquirida somente por 

meio do portal www.modernacompartilha.com.br, com entrega em domicílio) 

para as disciplinas de Português, Matemática, Ciências e História e 

dicionário de Português. 

 

 Dicionários:  

o Língua Alemã e Língua Inglesa (Michaelis ou Langenscheidt, Oxford ou 

Password). 

 Língua Inglesa – On Track 4 – Macmillan 

 Livros de Literatura (a combinar durante o ano) 

 Geografia – Por dentro da Geografia – 8ª série: Globalização e tensões – Wagner 

Costa Ribeiro. Editora Saraiva – 1º ed - 2012 

 

Observação: Os livros da Editora Ática, Editora Saraiva e Macmilan serão comercializados na 

escola. Período: 05/02/2014 até 14/02/2014 


