
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

                                     Educação Infantil (Nível 1) 

 

 30 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 caixa de gizão de cera c/ 12 cores 

 02 caixas de massa de modelar c/ 12 cores (soft) 

 01 tubo de cola Polar pequeno 

 02 temperas grandes (____________________ / _____________) 

 01 balde de praia  

 01 joguinho (quebra-cabeça ou montagem) de acordo com a idade 

 01 brinquedo para ficar na sala de aula 

 01 bloco de encaixe 

 01 pasta c/ elástico grande (larga) para folhas A3 

 01 caixa grande para organizar o material individual 

 01 camiseta grande para trabalhar com tinta (manga longa) 

 02 rolos de toalha papel 

 01 toalhinha para merenda 

 01 toalhinha para as mãos 

 01 fantoche 

 01 rolinho de pintura de 09 cm 

 01 pincel n°16 

 01 esponja de cozinha (com face verde e amarela) 

 02 lixas (01 fina e 01 grossa) 

 30 folhas de papel A3 

 01 papel crepom 

 01 muda de roupa completa de acordo com a estação (permanece na mochila) 

 01 pacote ou bloco de folhas coloridas grossas para dobradura  
 

OBS. Todo o material de uso pessoal deve vir identificado e organizado na caixa. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 14h30min.  

Início das aulas 19/02/2018. 

Horário das aulas: 13h30min às 17h30min  

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa  

e Tibilisk.  

 

 

 

 

 



 

 

                                     LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

Educação Infantil (Nível 2) 

 01 caderno de desenho tamanho A3 

 30 cartolinas brancas tamanho ofício 

 100 folhas ofício 

 01 caixa de giz de cera c/ 12 cores 

 02 caixas de massa de modelar c/ 12 cores (soft) 

 01 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (grande) preferencialmente os flex e sem 

personagens 

 01 caixa de cola colorida c/ ponta fina 

 01 tubo de cola Polar pequeno 

 01 pincel nº 8 

 01 caixa de temperas (pequena) 

 01 balde de praia  

 01 joguinho (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 01 brinquedo para ficar na sala de aula 

 01 bloco de encaixe 

 01 pasta c/ elástico grande (larga) para folhas A3 

 01 pacote de folha Collor Set 

 01 caixa grande para organizar o material individual 

 02 livrinhos de história (sem legenda) 

 02 folhas de EVA (cores diferentes)  

 01 camiseta grande para trabalhar com tinta (manga longa) 

 02 rolos de toalha papel 

 01 toalhinha para merenda 

 01 toalhinha para as mãos 

 05 envelopes pardos tamanho ofício 

 01 fantoche 

 01 tesoura sem ponta 

 01 estojo 

 01 tela para pintura tamanho 20X20 

 
OBS. Todo o material de uso pessoal deve vir identificado e organizado na caixa. A mochila de uso 

diário preferencialmente sem rodinhas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 13h30min.  

Início das aulas 19/02/2018. 

Horário das aulas: 13h30min às 17h30min  

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa  

e Tibilisk.  

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

Educação Infantil (Nível 3) 

 40 cartolinas brancas tamanho ofício 

 200 folhas ofício 

 1 caixa de giz de cera c/ 12 cores 

 2 caixas de massa de modelar c/ 12 cores (soft) 

 1 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (grande) preferencialmente os flex e sem 

personagens 

 2 lápis pretos (sem motivo infantil) 

 1 caixa de cola colorida c/ ponta fina 

 1 tubo de cola Polar grande 

 1 pincel nº 8; 01 tempera grande 

 1 balde de praia  

 1 joguinho (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 1 brinquedo para ficar na sala de aula 

 1 bloco de encaixe 

 1 classificador 

 1 pacote de folha Collor Set 

 01 caixa grande para organizar o material individual 

 2 livrinhos de história (sem legenda) 

 2 folhas de EVA (cores diferentes) 

 1 camiseta grande para trabalhar com tinta 

 2 rolos de toalha papel 

 1 toalhinha para merenda; 1 toalhinha para as mãos 

 5 envelopes pardos (tamanho ofício) 

 1 folha de papel crepom  

 1 tesoura sem ponta 

 1 estojo ; 1 borracha; 1 apontador  

 1 fantoche 

 1 tela para pintura tamanho 20X20 

 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 

 

OBS. Todo o material de uso pessoal deve vir identificado e organizado na caixa. A mochila de uso 

diário preferencialmente sem rodinhas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 13h30min.  

Início das aulas 19/02/2018. 

Horário das aulas: 13h30min às 17h30min  

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa 

 e Tibilisk.  

   



      

 

   LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

              1º Ano do Ensino Fundamental 

  Material individual (deve ir e vir com o aluno) 

 1 caderno 100 folhas (brochura) 

 1 classificador com elástico 

 3 lápis pretos com nome; 01apontador; 02 borrachas 

 1 tesoura sem ponta 

 2 tubos de cola 

 1 caixa de lápis c/ 12 cores (com nome em cada lápis) 

 2 colas bastão 

 1 caixa de giz de cera 

 1 régua 

 1 toalha com nome do aluno (para lanche) 

 

Material de uso coletivo (permanece na sala de aula) 

 30 cartolinas brancas tamanho ofício 

 500 folhas A4 (pacote c/ 500 folhas) 

 10 folhas de papel sulfite A3 

 2 folhas de EVA (cores diferentes) 

 2 pacotes de massa de modelar 

 1 conjunto de têmperas e cola relevo 

 1 pincel chato nº 8 

 4 envelopes de papel pardo tamanho ofício 

 1 pacote color set  

 1 camiseta grande para trabalhar com tinta (com nome) 

 2 rolos de papel toalha 

 1 jogo (quebra-cabeça, memória) de acordo com a idade 

 5 sacos plásticos tamanho ofício 

 1 caixa de material dourado 

 01 caixa grande para organizar o material individual 

 1 pacote de palitos de picolé 

 01 tela para pintura tamanho 20X20 

 

LIVRO: Marcha Criança – Língua Portuguesa – 1º Ano/Maria Teresa e outros –  

Editora Scipione – São Paulo ( Edição atualizada) 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 13h30min. 

Início das aulas: 19/02/2018. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 05 de março de 2018). A 

venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 27 e 28 de fevereiro. 

 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

2º Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 02 cadernos 100 folhas brochura (grande) 

 01 classificador com elástico 

 01 régua de 30 cm 

 03 lápis pretos 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura sem ponta 

 02 tubos de cola bastão 

 01 caixa de lápis com 12 cores 

 01 caixa de giz de cera 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 02 sacos plásticos tamanho ofício 

 10 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 (não em pacotes de 100) 

 01 pacote de color set 

 01 jogo (quebra-cabeça, memória ou dominó) de acordo com a idade 

 01 caixa de material dourado 

 05 folhas pautadas grandes 

 01 pincel 

 01 folha de papel dobradura 

 02 envelopes pardos (grande) 

 01 massa de modelar 

 01 pacote palitos de picolé 

 01 lixa madeira 

 01 fita papel Kraft 780 

 01 tela para pintura tamanho 20X20 

 

LIVROS: Marcha Criança – Língua Portuguesa, Matemática e Ciências –  

2º Ano/Maria Teresa e outros –  Editora Scipione – São Paulo (Edição atualizada) 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 14h30min. 

Início das aulas: 19/02/2018. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 05 de março de 2018). A 

venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 27 e 28 de fevereiro. 

 



 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

3°Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 02 cadernos caderflex 96 folhas 

 02 cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos; 01 apontador; 02 borrachas 

 01 tesoura sem ponta 

 01 tubo de cola bastão e 1 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de giz de cera 

 01 caixa de material dourado 

 01 caixa de canetinhas 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 01 pacote de papel color set  

 30 cartolinas tamanho ofício (branca) 

 01 pacote 500 folhas de ofício A4 (não em pacotes de 100 folhas) 

 01 jogo didático de acordo com a faixa etária do aluno (a) 

 01 pincel (com nome) 

 01 caixa de têmperas (com nome) 

 20 folhas pautadas grandes 

 02 folhas de EVA (cores diferentes) 

 05 sacos plásticos tamanho ofício 

 01 envelope pardo 

 01 tela para pintura tamanho 30X40 

 01 massa de modelar 

 01 pacote palitos de picolé ou churrasquinho 

 

LIVROS: Marcha Criança – Língua Portuguesa, Matemática e Ciências– 3º Ano/ 

Maria Teresa e outros – Editora Scipione – São Paulo (Edição atualizada) 
*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 14h30min. 

Início das aulas: 19/02/2018. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 05 de março de 2018). A 

venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 27 e 28 de fevereiro. 

 

 

 



 

 

 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

         4° Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 04 cadernos caderflex 96 folhas 

 03 cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30 cm 

 02 lápis pretos 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura 

 01 tubo de cola bastão e 01 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor (no mínimo de 12 cores) 

 01 caixa de canetinhas hidrocor (mínimo de 12 cores) 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 20 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 

 01 cola colorida 

 01 pacote de papel color set 

 01 saco plástico tamanho ofício 

 01 caixa de têmperas (com seis) 

 01 pincel 

 20 folhas pautadas grandes 

 01 tela para pintura tamanho 20X30 

 

LIVROS: Marcha Criança – Língua Portuguesa, Matemática e Ciências– 4º Ano – 

Maria Teresa e outros –Editora Scipione / São Paulo (Edição atualizada) 

*Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 16/02/2018 

às 14h30min. Início das aulas: 19/02/2018. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e 

Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 05 de 

março de 2018). A venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 27 e 28 de fevereiro. 

 



 

 

 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

       5° Ano do Ensino Fundamental 

Material Individual (deve ir e vir com o aluno) 

 05 cadernos caderflex 96 folhas 

 02cadernos pequenos 

 01 classificador c/elástico 

 01 régua de 30cm 

 02 lápis pretos 

 01 apontador 

 02 borrachas 

 01 tesoura 

 01 tubo de cola bastão e 1 tubo de cola líquida 

 01 caixa de lápis de cor (no mínimo de 12 cores) 

 01 caixa de giz de cera 

 01 transferidor de 180º 

 

Material coletivo (deve ficar na sala de aula) 

 20 cartolinas brancas tamanho ofício 

 01 pacote c/ 500 folhas ofício A4 

 01 pacote de papel color set 

 01 caixa com 6 temperas 

 02 envelopes pardos tamanho ofício 

 01 pincel chato nº 10 

 30 folhas de arquivo 

 01 tela para pintura tamanho 20X30 

 02 sacos plásticos tamanho ofício 

 

LIVROS: Marcha Criança – Língua Portuguesa, Matemática  e Ciências– 5º Ano – 

Maria Teresa e outros –Editora Scipione / São Paulo (Edição atualizada) 

         Estado do Rio Grande do Sul: espaço e tempo – Siziane Koch – 5º Ano – 

Editora Ática / São Paulo 

* Dicionário com ortografia atualizada – “Aurélio” 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Reunião e entrega do material de uso coletivo somente com os responsáveis: 16/02/2018 às 14h30min. 

Início das aulas: 19/02/2018. 

O Uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. Malharias: Dominó, Tesa e Tibilisk.  

Todo o material deverá vir identificado. (O uso dos livros didáticos inicia no dia 05 de março de 2018). A 

venda dos livros na Escola ocorrerá nos dia: 27 e 28 de fevereiro. 

                                                   ] 
 
 



                 
 
                                                                      Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
                                                                      www.redeicm.org.br/cristorei 
  

6º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 
                                                                         
Português - Livro: Projeto Athos - Língua Portuguesa 6º ano, Ed.2014 (Maria Tereza Arruda Campos/Salete 
Toledo/Lucas Sanches Oda/Daniela Utescher) - Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada; 01 pasta com 20 sacos plásticos para 

produções textuais; 01 caderflex de 96 folhas, 100 folhas de oficio. 
 Livro Paradidático: Vendedor de Sonhos, texto de: João Anzanello Carrascoza, Editora FTD (será 

trabalhado no 1º semestre). 
 Livro Paradidático: Infância Roubada, texto de Arievaldo Viana e Jô Oliveira, Editora FTD (será 

trabalhado no 2º semestre). 
 
Matemática - Livro de atividades “A conquista da Matemática” 6º ano, Ed. 2015 (Giovannni/Giovanni 
Jr/Castrucci) Editora FTD; 01 caderno aspiral de 200 folhas; 01 régua de 30 cm; lápis; borracha, 100 folhas de 
oficio. 
 
Ciências – Livro: Entendendo a Natureza 6º Ano Ed. 2013- César/Cezar /Belaque. Ed. Saraiva; 
 01 caderno 96 folhas; 01 pacote de letras EVA tamanho pequeno; 01 cartolina branca; 50 folhas de oficio. 
 
História - Livro: História Sociedade e Cidadania 6º ano, 3º Ed. 2015 (Alfredo Boulos Jr) Editora FTD; 
 01 caderflex de 96 folhas; lápis de cor; canetinhas; 50 folhas de ofício. 
 
Geografia – Livro: Prismas Geográficos, 6º ano Ed. 2016 – James Onnig Tamdjian, Ivan Lazzari Mendes, 
Editora FTD;  
 Atlas geográfico atualizado – sugestão: Atlas Geográfico Escolar, Editora Todo Livro – ed. 2010; 01 

caderflex de 96 folhas; lápis; borracha; caneta; régua; 50 folhas de oficio. 
 
Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 
 Livrinho de historinha infantil em Espanhol (a escolha do aluno); 50 folhas de ofício. 

 
Inglês – Livro: New English Point 1, Ed. 2011 (Eliana/Maria/Neuza) Editora Saraiva;  01 caderflex de 96 
folhas. 
 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel almaço; 
canetinha hidrocor; lápis de cor; giz de cera.  
 Livro: DOCAT Brasil: Como agir (Livraria N. Srª Rainha da Paz Rua: General Canabarro nº 318 A). 
 
Artes: Caderno de Cartografia/ desenho; Lápis grafite 6 b; conjunto de lápis de cor; conjunto de giz de cera; 
conjunto de canetinha  hidrocor; régua 30 cm; compasso; tesoura; cola branca e cola para EVA, 1 pacote de 
color set (misto);  2 folhas de  EVA; massa de  modelar; tinta tempera (conjunto  com 6  unidades); pincéis  
números 2 e 6 ( chato); tela para pintura tamanho 20x30 cm. 
 Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula. 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas. 
                                                            *****************      
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 IDENTIFICAR: o material solicitado 
 UNIFORME: USO OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA 
 MALHARIAS: Tibilisk, Tesa, Dominó 
 COMPRA DE LIVROS: podem ser adquiridos na Escola direto das Editoras nos dias 27 e 28 de fevereiro 

                 
 
 
 

http://www.cristoreiriogrande.com.br/


 
                                                                         Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 
                                                                        www.redeicm.org.br/cristorei                               

 
7º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

 
Português – Livro: Projeto Athos- Língua Portuguesa 7º ano, Ed. 2014 (Maria Tereza Arruda Campos/Salete 
Toledo/Lucas Sanches Oda/Daniela Utescher), Editora FTD.  
 Minidicionário da Língua Portuguesa *Dicionário com ortografia atualizada; 01 caderflex de 96 

folhas; 01 pasta arquivo com saquinhos; 50 folhas de arquivo (sem Ilustrações); 100 folhas de oficio.  
 Livro Paradidático: Cidadania Agora – Autor: Edson Gabriel Garcia – Editora Saraiva. 
 
Matemática – Livro de Atividades “A conquista da Matemática” 7º ano, Ed. 2015, (Giovannni/Giovanni 
Jr/Castrucci) Editora FTD; 01 caderno aspiral de 200 folhas; 01 pacote color sete colorido; papel milimetrado;  
01 compasso;   01 transferidor de 180°;  01 régua;   lápis;  borracha, 100 folhas de oficio. 
 
Ciências – Livro: Entendendo a Natureza 7º Ano Ed. 2013 - César/Cezar /Belaque, - Ed. Saraiva; 01 
caderflex de 96 folhas; 02 classificadores; cartolina branca; 01 pacote de letras em EVA; 15 luvas cirúrgicas 
descartáveis (látex); 50 folhas de oficio. 
 
 História - LIVRO: História Sociedade e Cidadania 7º ano, 3º Ed. 2015 (Alfredo Boulos Jr) Editora FTD; 01 
caderflex de 96 folhas; 50 folhas de ofício. 
 
Geografia – Livro: Livro: Prismas Geográficos, 7º ano Ed. 2016 – James Onnig Tamdjian, Ivan Lazzari 
Mendes. Editora FTD; 01 caderflex de 96 folhas; lápis; borracha; caneta; régua; 50 folhas de oficio. 
 
Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol; 50 folhas de oficio. 
 
Inglês - Livro: New English Point 2 , Ed. 2011(Eliana/Maria/Neuza) Editora Saraiva;  01 caderflex de 96 
folhas. 
 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel almaço; 
canetinha hidrocor; lápis de cor e giz de cera. 
 Livro: DOCAT Brasil: Como agir (Livraria N. Srª Rainha da Paz Rua: General Canabarro nº 318 A). 
 
Artes: Caderno de cartografia/ desenho; lápis grafite 6 b; conjunto de lápis de cor; conjunto de giz de cera; 
conjunto de canetinha Hidrocor; régua 30 cm; compasso; tesoura; cola branca e cola para EVA; 1 pacote de 
color set (misto); 2 folhas de EVA; tinta acrílica nas cores branco, preto, vermelho, verde, amarelo e azul; 
pincéis  números 8 e 10 (chato); tela para pintura  tamanho 30x40 cm. 
 
 Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas 
 
                                                                ******************** 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 IDENTIFICAR: o material solicitado  
 UNIFORME:  USO OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA 
 MALHARIAS: Tibilisk, Tesa, Dominó 
 COMPRA DE LIVROS: podem ser adquiridos na Escola direto das Editoras nos dias 27 e 28 de fevereiro 

 
 

http://www.redeicm.org.br/cristorei


                 Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 

www.redeicm.org.br/cristorei 
 

8º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 
 

Português – Livro: Projeto Athos Língua Portuguesa 8º ano, Ed. 2014, (Maria Tereza Arruda Campos/Salete 
Toledo/Lucas Sanches Oda/Daniela Utescher) Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada. 
 Livro: O Prazer das compras - o consumismo no mundo contemporâneo. (Maria Helena Pires Martins) 

Editora Moderna;   Obs. O livro será usado no 2º trimestre. 
 01 caderflex de 96 folhas; 01 pasta arquivo com saquinhos; 100 folhas de oficio.   
 
Matemática – livro de atividades “A conquista da Matemática” 8º ano, Ed. 2015, (Giovannni/Giovanni 

Jr/Castrucci) Editora FTD; 01 caderno aspiral de 200 folhas; 01 régua; 01 compasso; 01 transferidor; lápis; 

borracha;  01 pacote papel milimetrado; 100 folhas de oficio; 20 folhas de papel almaço. 

Ciências – Livro: Entendendo a Natureza 8º Ano, Ed. 2013, César/Cezar /Belaque Ed. Saraiva; 01 caderno 96 
folhas; 01 pacote de letra EVA tamanho pequeno; 01 cartolina; 50 folhas de oficio. 
 
 História – Livro: História e Cidadania 8º ano, 3º Ed 2015 (Alfredo Boulos Jr.) Editora FTD; 01 caderflex de 
96 folhas; 50 folhas de ofício. 
 
 Geografia – Livro: Livro: Prismas Geográficos, 8º ano Ed. 2016 – James Onnig Tamdjian, Ivan Lazzari 
Mendes. Editora FTD; 01 caderflex de 96 folhas; lápis; borracha; caneta; régua; 50 folhas de oficio. 
 
Espanhol: 01 caderno caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol, 50 folhas de oficio. 
 
Inglês - Livro: New English Point 3, Ed. 2011, Eliana/Maria/Neuza  Editora Saraiva;  01 caderno caderflex de 
96 folhas. 
 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel almaço; 
canetinha hidrocor; lápis de cor; giz de cera. 
 
 Artes: Caderno de cartografia/ desenho; lápis grafite 6 b;  bico de  pena para desenho; nanquim  escolar   (cor 
preto); conjunto de lápis de cor; conjunto de giz de cera; conjunto de canetinha hidrocor; régua 30 cm; 
compasso; tesoura; cola branca; 1 pacote de color set (misto); tinta acrílica nas cores branco, preto, vermelho, 
verde, amarelo e azul; pincéis números 8 e 10 (chato); tela para pintura tamanho 40x50 cm. 
 
 Nota: para aula de Artes trazer sempre só o necessário para cada aula 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao decorrer do ano nas aulas 
 
                                                             ******************  
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 IDENTIFICAR: o material solicitado 
 UNIFORME – USO OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA 
 MALHARIAS: Tibilisk, Tesa, Dominó  
 COMPRA DE LIVROS: podem ser adquiridos na Escola direto das Editoras nos dias 27 e 28 de fevereiro 

 

http://www./


                 Rua Barão de Cotegipe, 89 
                                                                    Fones: (53) 3232 2596/ 8415 1608 

www.redeicm.org.br/cristorei 
 
 

9º ANO - LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018  
 

Português – Livro: Projeto Athos Língua Portuguesa 9º ano, Ed. 2014, Maria Tereza Arruda Campos/Salete 
Toledo/Lucas Sanches Oda/Daniela Utescher), Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa com ortografia atualizada. 
 Livro Paradidático: Copo Vazio, texto de Menalton Braff, Editora FTD (será utilizado no 1º semestre). 
 Livro Paradidático: O herói invisível, texto de Luca Cognolato e Silvia del Francia, Editora FTD (será 

utilizado no 2º semestre). 
 01 caderflex de 96 folhas; 2 envelopes tamanho A3; 01 pasta com 20 sacos plásticos para produções textuais; 
100 folhas de oficio. 
 
 Matemática - Livro de atividades “A conquista da Matemática” 9º ano, Ed. 2015, (Giovannni/Giovanni 

Jr/Castrucci) Editora FTD; 01 caderno aspiral de 200 folhas; papel milimetrado; 01 régua de 30 cm; lápis; 

borracha; compasso e transferidor; 100 folhas de oficio; 20 folhas de papel almaço. 

Ciências – Livro: Entendendo a Natureza 9º Ano, ED. 2013 – César/Cezar /Belaque. Ed. Saraiva; 01 caderno 
de 96 folhas; 01 pacote de letra EVA tamanho pequeno; 01 cartolina branca; 50 folhas de oficio. 
 
História – Livro: História Sociedade e Cidadania 9º ano, 3º Ed. 2015 de Alfredo Boulos Jr Editora FTD; 01 
caderflex de 96 folhas; 50 folhas de ofício. 
 
Geografia – Livro: Livro: Prismas Geográficos, 9º ano Ed. 2016 – James Onnig Tamdjian, Ivan Lazzari 
Mendes. Editora FTD; 01 caderflex; lápis; borracha; régua; 50 folhas de oficio. 
 
Espanhol: 01 caderflex de 96 folhas; 01 dicionário bilíngue português/espanhol. 
 
Inglês – Livro: New English Point 4, Ed. 2011 (Eliana/Maria/Neuza) Editora Saraiva;  01 caderflex de 96 
folhas. 
 
Ensino Religioso: 01 caderflex de 96 folhas; papel dobradura; 05 cartolinas; 50 folhas de papel almaço; 
canetinha hidrocor; lápis de cor;  giz de cera; 50 folhas de oficio. 
 
                                               *********************  
Observações Importantes: 
  

 IDENTIFICAR: o material solicitado 

 UNIFORME – USO OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA 

 MALHARIAS: Tibilisk, Tesa, Dominó  

 COMPRA DE LIVROS: podem ser adquiridos na Escola direto das Editoras nos dias 27 e 28 de fevereiro 
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