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Material Escolar
2022
NOSSA MISSÃO

“EDUCAR PESSOAS CAPAZES DE ATUAR COM COMPETÊNCIA,
CONSCIÊNCIA EMPREENDEDORA E RESPONSABILIDADE
NO AMBIENTE SOCIAL.”
Lista de material individual 2022
6º ao 9º Ano Ensino Fundamental

Para que haja um bom planejamento na hora de comprar o material escolar, selecionamos algumas
dicas às Famílias:
* Verifique quais materiais do ano passado podem ser reutilizados. Momento oportuno para conversar com as crianças sobre economia, desperdício, consumo e meio ambiente;
* Não deixe para ir na “última hora”;
* Tenha a lista do que precisará comprar à mão;
* Pesquise;
* Procure por preço e qualidade.
O que não pode faltar:
• 1 Estojo completo;
• Caderno e/ou fichário (Não sugerimos fichário
para os Alunos de 6º ano EF);
• Somente para os alunos de 6º ao 8º Anos EF:
1 Caderno para desenho Meu Primeiro
Canson,
C O
L A4,É
140g/m², 210mmX297mm, 40 folhas (imagem ao lado).
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SUPER DICAS!
Ter no estojo: 2 canetas esferográficas, nas cores de sua preferência (para as Avaliações, as
cores que poderão usar serão: preta ou azul), 2 canetas marca texto, 2 Borrachas macias, 1 Apontador sem reserva; 1 Tesoura sem ponta, 1 Tubo pequeno de cola, 1 Régua (30cm), 1 transferidor e
1 compasso.
.
Sugerimos, ainda, aos alunos, do 6º ao 8º Ano EF, que utilizem um caderno de seis matérias
para
Português e Matemática, reservando três divisões para cada uma das disciplinas, e outro de oito
matérias para as demais disciplinas, reservando uma divisão para cada uma delas.
Já os alunos do 9º Ano EF, poderiam utilizar um caderno de seis matérias para Português e Matemática, reservando três divisões para cada uma das disciplinas, e outro de dez matérias para as
demais disciplinas, reservando uma divisão para cada uma delas.
IMPORTANTE!
Todo o material deve estar identificado com o nome do aluno e o ano cursado por ele.
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