
 

 

 

 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
Conforme orientação do Protocolo Sanitário e de Segurança, material individual não pode ser 
compartilhado 
 

✓ 08 cadernos anuais (Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, Filosofia, Espanhol e 

Inglês)    

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas para produção de texto. 

✓ 01 minidicionário da Língua Portuguesa, conforme a nova ortografia. 

01 estojo contendo (lápis, borracha, apontador, canetas, tesoura sem ponta) 

✓ 01 régua de 30cm de plástico transparente  

✓ 01 Transferidor de 180 ° 

✓ Um compasso  

✓ 01 régua geométrica  
✓ 01 Pacote de 500 folhas de papel ofício (item permitido pelo Procon para as escolas que 

trabalham com xerox – entregar na secretária (com identificação)  
✓ 01 jaleco branco com identificação. (aulas no laboratório de Ciências)  

✓ 01 pasta cartão verde (aulas de Ciências)  

✓ 01 dicionário escolar Português/ Inglês (OBRIGATÓRIO)  

MATERIAL DE ARTE 

✓ Pasta catálogo com 50 plásticos 

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  

✓  01 Bloco de papel Canson Formato A4. 

✓ 03 Lápis pretos grafite (1 HB, 1 4B, 1 6B)  

✓ 03 Pinceis para pintura com tamanhos variados  

✓ 01 Caixa de giz de cera grosso 

✓ 01 Jogo de caneta hidrocor  

Observação: Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano para projetos específicos 

SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO 

• PORTUGUÊS  

• MATEMÁTICA  

• INGLÊS  

• ESPANHOL 

• CIÊNCIAS  

• GEOGRAFIA  

• HISTÓRIA  

• FILOSOFIA  

LISTA DE MATERIAL 2022 - 6º ANO (ANOS FINAIS) 



 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ABAIXO:  

https://www.openrobotics.com.br/loja 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um estojo 
para acondicionar as máscaras usadas.  

 

➢ OS LIVROS PARADIDÁTICOS SERÃO SOLICITADOS PELA PROFESSORA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DURANTE O ANO LETIVO.  

➢ Todo material INDIVIDUAL deverá ser identificado (nome, série e turma) 
➢ O consumo de lápis, cola , borracha, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição deverá ocorrer quando necessário  
➢ Utilizar um caderno para cada disciplina. Não será permitido o uso de fichários nem o uso 

de um caderno para várias disciplinas  
➢ Pedimos também, aos senhores Pais, que não incluam no material escolar estiletes nem 

corretivos de qualquer tipo de fabricação. 
➢ Enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022 como: (reunião de pais, 

horário de início e término de cada turno, modalidade de aula). Todo o planejamento e 
organização estão sendo preparados com bastante organização e cuidado por toda a 
equipe pedagógica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.openrobotics.com.br/loja


 
 
 

 

 

 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
Conforme orientação do Protocolo Sanitário e de Segurança, material individual não pode ser 
compartilhado 
 

✓ 08 cadernos anuais (Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, Filosofia, Espanhol e 

Inglês)    

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas para produção de texto. 

✓ 01 minidicionário da Língua Portuguesa, conforme a nova ortografia. 

01 estojo contendo (lápis, borracha, apontador, canetas, tesoura sem ponta) 

✓ 01 régua de 30cm de plástico transparente  

✓ 01 Transferidor de 180 ° 

✓ Um compasso  

✓ 01 régua geométrica  
✓ 01 Pacote de 500 folhas de papel ofício (item permitido pelo Procon para as escolas que 

trabalham com xerox – entregar na secretária (com identificação)  
✓ 01 jaleco branco com identificação. (aulas no laboratório de Ciências)  

✓ 01 pasta cartão verde (aulas de Ciências)  

✓ 01 dicionário escolar Português/ Inglês (OBRIGATÓRIO)  

MATERIAL DE ARTE 

✓ Pasta catálogo com 50 plásticos 

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  

✓  01 Bloco de papel Canson Formato A4. 

✓ 03 Lápis pretos grafite (1 HB, 1 4B, 1 6B) 

✓ 03 Pinceis para pintura com tamanhos variados  

✓ 01 Caixa de giz de cera grosso 

✓ 01 Jogo de caneta hidrocor  

Observação: Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano para projetos específicos 

SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO 

• PORTUGUÊS  

• MATEMÁTICA  

• INGLÊS  

• ESPANHOL 

• CIÊNCIAS  

• GEOGRAFIA  

• HISTÓRIA  

• FILOSOFIA  

LISTA DE MATERIAL 2022- 7º ANO (ANOS FINAIS) 



 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ABAIXO:  

https://www.openrobotics.com.br/loja 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um estojo 
para acondicionar as máscaras usadas.  

 

➢ OS LIVROS PARADIDÁTICOS SERÃO SOLICITADOS PELA PROFESSORA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DURANTE O ANO LETIVO.  

➢ Todo material INDIVIDUAL deverá ser identificado (nome, série e turma) 
➢ O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição deverá ocorrer quando necessário  
➢ Utilizar um caderno para cada disciplina. Não será permitido o uso de fichários nem o uso 

de um caderno para várias disciplinas  
➢ Pedimos também, aos senhores Pais, que não incluam no material escolar estiletes nem 

corretivos de qualquer tipo de fabricação. 
➢ Enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022 como: (reunião de pais, 

horário de início e término de cada turno, modalidade de aula). Todo o planejamento e 
organização estão sendo preparados com bastante organização e cuidado por toda a 
equipe pedagógica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.openrobotics.com.br/loja


 

                                                                                         

                                                                                         LISTA DE MATERIAL - 2022  

                                                                ENSINO FUNDAMENTAL - 8ºANO / ANOS FINAIS                                                                                                                       

PORTUGUÊS 

LIVRO:  Se liga na língua – leitura , Produção de textos e Linguagens  
AUTORES: Wilton Ormundo, Cristiane Siniscardi 
EDIÇÃO: 2ª edição /2019 
EDITORA: Moderna   
Os livros paradidáticos serão comunicados e solicitados pela professora durante o  
ano letivo.  
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:  

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas  
✓ 01 caderno universitário de 60 folhas para produção de texto. 
✓ 01 minidicionário da Língua Portuguesa, conforme a nova ortografia. 

(Poderá utilizar o mesmo do ano passado.)  
✓ 01 borracha macia  
✓ 03 canetas transparente (azul, preta e vermelha)  

✓ 01 Pacote de 500 folhas de papel ofício (item permitido pelo Procon para as escolas que trabalham 
com xerox – entregar na secretária). SOMENTE PARA ALUNOS NOVATOS. 

MATEMÁTICA 

LIVRO:  A conquista da Matemática  
AUTORES: Giovanni, Giovanni Jr.e Castrucci 
EDIÇÃO: 4ª EDIÇÃO  
ANO: 2019 
EDITORA: FTD 
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas  

✓ 01 Transferidor de 180 ° 
✓ 01 compasso  
✓ 01 régua de 30cm de plástico transparente  
✓ Uma tesoura sem ponta (com identificação)  
✓  

GEOGRAFIA 

LIVRO:  Araribá Plus  
AUTORES: Equipe de Educadores  
EDIÇÃO: 5ª edição / 2018  
EDITORA: Moderna   
MATERIAL : 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas  
 
 

HISTÓRIA 

 
LIVRO:  Estudar História - Das origens do homem à era digital  
AUTORES: Patrícia Ramos Braick  
EDIÇÃO: 3ª edição Vol. 8 
EDITORA: Moderna    
MATERIAL INDIVIDUAL:  

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas 
 



 

 

 

CIÊNCIAS 

LIVRO:  Projeto Teláris/ Nosso Corpo  
AUTORES: Gewandsznajder, Fernando 
EDIÇÃO: 3ª edição/ 2019 
EDITORA: Editora Ática   
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas  
✓ 01 jaleco branco com o nome do estudante  
✓ 01 pasta cartão verde  

INGLÊS  

LIVRO:  #Makers 3 / English on the move 
AUTOR: Izaura Valverde  
EDIÇÃO: 1ª edição / 2018  
EDITORA: Richmond / Moderna    
MATERIAL : 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
✓ 01 dicionário escolar Português/ Inglês (OBRIGATÓRIO)  

 
 

ESPANHOL 

LIVRO:  Ventana –al espanõl – Volume 3 
AUTORA RESPONSÁVEL: Roberta Amendola  
EDIÇÃO: 3ª edição -LIVRO COM NOVA EDIÇÃO 
EDITORA: Santillana / Moderna  
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
 

FILOSOFIA 

LIVRO:  Encontro com a Filosofia  
AUTORES: Ricardo Melani   
EDIÇÃO: 2ª edição  
EDITORA: Moderna / 2018  
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas 
 

MATERIAL DE  ARTE  

MATERIAL : 
✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  
✓ Pasta catálogo com 30 plásticos 
✓  01 Bloco de papel Canson Formato A4. 
✓ 03 Lápis pretos grafite (1 HB, 1 4B, 1 6B) 
✓ 03 Pinceis para pintura com tamanhos variados  
✓ 01 Caixa de giz de cera grosso 
✓ 01 Jogo de caneta hidrocor ponta fina 
 

Observação: Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano para projetos específicos.  

 

MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  



 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ABAIXO:  

https://www.openrobotics.com.br/loja 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um estojo 
para acondicionar as máscaras usadas.  

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 
➔ ➔ Os livros da Editora Moderna poderão ser adquiridos diretamente pelo site 
modernacompartilha.com.br.  Basta seguir o passo a passo disponibilizado no site do Colégio.  

➢ Os pais que optarem em comprar os livros usados deverão observar o bom uso dos livros e 
principalmente a edição. Os livros de Espanhol e Inglês deverão ser novos.  

 
➔Não serão aceitos livros de edições diferentes das solicitadas na lista pelas diferenças que existem entre 
elas. 

➢ Esta lista relaciona o material de uso individual e os livros para TODO O ANO LETIVO.  
Todo material INDIVIDUAL deverá ser identificado (nome, série e turma) conforme orientação do 
Protocolo Sanitário e de Segurança, material individual não pode ser compartilhado 

 
➢ O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A reposição 

deverá ocorrer quando necessário 
➢  Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias 

xerografadas dos livros didáticos.  
➢ Utilizar um caderno para cada disciplina. Não será permitido o uso de fichários nem o uso de um 

caderno para várias disciplinas  
➢ Pedimos também, aos senhores Pais, que não incluam no material escolar estiletes nem corretivos 

de qualquer tipo de fabricação. 
➢ Enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022 como: (reunião de pais, horário 

de início e término de cada turno, modalidade de aula). Todo o planejamento e organização estão 
sendo preparados com bastante organização e cuidado por toda a equipe pedagógica.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openrobotics.com.br/loja


                                                                                         

                                                                   LISTA DE MATERIAL - 2022  

                                                              ENSINO FUNDAMENTAL - 9ºANO / ANOS FINAIS                                                                                                                       

 

PORTUGUÊS 

 
LIVRO:  Se liga na língua – leitura, Produção de textos e Linguagens  
AUTORES: Wilton Ormundo, Cristiane Siniscardi 
EDIÇÃO: 2ª edição /2019  
EDITORA: Moderna   
Os livros paradidáticos serão comunicados e solicitados pela professora durante o  
ano letivo.  
MATERIAL:  

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
✓ 01 caderno universitário de 60 folhas para produção de texto. 
✓ 01 minidicionário da Língua Portuguesa, conforme a nova ortografia. 

(Poderá ser utilizado o mesmo do ano passado).  
✓ 01 borracha macia  
✓ 03 canetas transparente (azul, preta e vermelha)  

✓ 01 Pacote de 500 folhas de papel ofício (item permitido pelo Procon para as escolas que 
trabalham com xerox – entregar na secretária).  

MATEMÁTICA 

 
LIVRO:  A conquista da Matemática  
AUTORES: Giovanni, Giovanni Jr.e Castrucci 
EDIÇÃO: 4ª EDIÇÃO 
ANO: 2019 
EDITORA: FTD 
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 100 folhas                             

✓ 01 Transferidor de 180 ° 
✓ Folha de papel quadriculado para gráficos  
✓ 01 régua de 30cm de plástico transparente  
✓ Uma tesoura sem ponta ( com identificação)  

GEOGRAFIA 

 
LIVRO:  Araribá Plus  
AUTORES: Equipe de Educadores  
EDIÇÃO: 5ªedição / 2018  
EDITORA: Moderna   

ISBN: 9788516112103 

MATERIAL: 
✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  

 

HISTÓRIA 

 
LIVRO:  Estudar História - Das origens do homem à era digital  
AUTORES: Patrícia Ramos Braick  
EDIÇÃO: 3ª edição Vol. 9 
EDITORA: Moderna    
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas 
 
 



CIÊNCIAS 

LIVRO:   Projeto Teláris/ Matéria e Energia  
AUTORES: Gewandsznajder, Fernando 
EDIÇÃO: 3ª edição / 2019 
EDITORA: Editora Ática   
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
✓ 01 jaleco branco com o nome do estudante  
✓ 01 pasta cartão verde  
✓  

INGLÊS  

LIVRO:  #Makers 4 / English on the move 
AUTOR: Izaura Valverde  
EDIÇÃO: 1ª edição / 2018  
EDITORA: Richmond / Moderna    
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
✓ 01 dicionário escolar Português/ Inglês (OBRIGATÓRIO)  
 

 
 

ESPANHOL 

LIVRO:  Ventana –al espanõl – Volume 4 
AUTORA RESPONSÁVEL:  Roberta Amendola  
EDIÇÃO: 3ª edição  
EDITORA: Santillana / Moderna  
 
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
 

FILOSOFIA 

LIVRO:  Encontro com a Filosofia  
AUTORES: Ricardo Melani   
EDIÇÃO: 2ª edição  
EDITORA: Moderna / 2018  
MATERIAL: 

✓ 01 caderno universitário de 96 folhas  
 
 

MATERIAL  ARTE  

MATERIAL: 
✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  
✓ Pasta catálogo com 30 plásticos 
✓  01 Bloco de papel Canson Formato A4. 
✓ 03 Lápis pretos grafite (1 HB, 1 4B, 1 6B) 
✓ 03 Pinceis para pintura com tamanhos variados  
✓ 01 Caixa de giz de cera grosso 
✓ 06 Potes de tinta guache – amarelo, vermelho, azul, verde, preto e branco 
✓ 01 Jogo de caneta hidrocor ponta fina 
✓ 01 Jogo de canetão hidrocor 

Observação: Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano para projetos específicos.  

 

MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

✓ 01 caderno universitário de 60 folhas  

 



 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ABAIXO:  

https://www.openrobotics.com.br/loja 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um estojo 
para acondicionar as máscaras usadas.  

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 
➔ Os livros da Editora Moderna poderão ser adquiridos diretamente pelo site 
modernacompartilha.com.br.  Basta seguir o passo a passo disponibilizado no site do Colégio.  

 
➢ Os pais que optarem em comprar os livros usados deverão observar o bom uso dos livros e 

principalmente a edição. Os livros de Espanhol e Inglês deverão ser novos.  
 
➔Não serão aceitos livros de edições diferentes das solicitadas na lista pelas diferenças que existem entre 
elas. 

➢ Esta lista relaciona o material de uso individual e os livros para TODO O ANO LETIVO.  
Todo material INDIVIDUAL deverá ser identificado (nome, série e turma) conforme orientação do 
Protocolo Sanitário e de Segurança, material individual não pode ser compartilhado 

➢  
➢ O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A reposição 

deverá ocorrer quando necessário 
➢  Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias 

xerografadas dos livros didáticos.  
➢ Utilizar um caderno para cada disciplina. Não será permitido o uso de fichários nem o uso de um 

caderno para várias disciplinas  
➢ Pedimos também, aos senhores pais, que não incluam no material escolar estilete nem corretivos 

de qualquer tipo de fabricação. 
➢ Enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022 como: (reunião de pais, horário 

de início e término de cada turno, modalidade de aula). Todo o planejamento e organização estão 
sendo preparados com bastante organização e cuidado por toda a equipe pedagógica.  

 
 

 

https://www.openrobotics.com.br/loja

