
 

 

 
 

 
 

Uso dos cadernos - poderão ser substituídos por 1 fichário e mais 2 blocos de 
folhas para fichário. Caso o aluno não faça a opção pelo uso do fichário, segue 
abaixo a orientação sobre o uso dos cadernos: 
 

 1 avental branco de mangas compridas – jaleco (uso obrigatório nos 
laboratórios) 

 1 caderno universitário (96 folhas) para Língua Portuguesa  
 1 caderno de 200 folhas OU 2 cadernos de 96 folhas para Matemática 
 Para as disciplinas de História, Geografia, Ensino Religioso, Ciências e 

Inglês usar o mesmo caderno de 2020, se os mesmos estiverem em bom 
estado de conservação ou uma parte do fichário 

 1 pasta aba ofício com elástico  
 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica Desetec – Trident 
 1 bloco de folha de papel milimetrado (Matemática, Geografia, Ciências 

e Arte) 
 100 folhas de papel sulfite A4 branca 
 4 folhas de cartolina branca 
 Estojo contendo: lápis grafite e/ou lapiseira; canetas esferográficas 

(azul, vermelha, preta e verde); canetas hidrográficas; canetas marca-
texto, lápis de cor; borracha; apontador; cola bastão; cola branca e 
tesoura 
 

 

 20 folhas de papel vergê branco ou creme 
 1 bloco de folhas de papel canson – A3 
 1 estojo de aquarela “Faber Castell” ou “Acrilex” 
 Jornais e revistas velhas para trabalhos de colagem   
 1 caderno de arte A5, tipo Moleskine (qualquer outra marca), sem pauta 

ou pontilhado 
 1 estojo contendo:  

2 canetas permanentes pretas 
2 canetas “Ultra Fine” preta 
1 lápis grafite 2B 



 

 

1 lápis grafite 4B 

1 lápis grafite 6B 

1 pincel pequeno redondo para aquarela 

1 pincel médio redondo para aquarela 

1 borracha “Staedtler” ou “Mono” (para desenho) 
1 apontador 
1 marca texto (qualquer cor) 
1 tesoura 

1 tubo de cola bastão “Pritt” (40g) 
1 caneta gel prateada 

1 caneta gel dourada 

 
 

 1 compasso com estojo 
 1 estojo de grafite para compasso 
 1 bloco de folhas sem pauta do Colégio (adquirir na gráfica do Colégio) 
 1 bloco de fichas pautadas 6x9 
 1 pasta plástica com elástico tamanho A5 – qualquer cor 
 1 lixa de unha para afinar a ponta do compasso 
 1 transferidor – acrílico Desetec – Trident (180º) 
 2 esquadros – acrílico Desetec – Trident (30º e 45º) 

 

Obs.: Quando houver citação de alguma marca específica para determinado 
tipo de material trata-se de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade 
e/ou qualidade. Isto não significa imposição ou obrigatoriedade na compra da 
marca indicada. 
 
 

 
IMPORTANTE: Em algumas disciplinas optamos pela não adoção de um livro 
didático único, pois utilizaremos a produção de material próprio já realizado 
pelos nossos professores, combinado com pesquisa, tendo como base 
diferentes livros presentes no acervo da biblioteca. Desta forma, 
consolidaremos a qualidade do nosso projeto pedagógico nos afastando de 
materiais apostilados e abordagens únicas.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. Ática, 2013. 
ISBN: 9788508158119 

Obs.: O mesmo utilizado no 8º ano de 2020. Ou qualquer outro atlas geográfico 
atualizado que o aluno possuir. 
 
 

 

 

 
 
 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Pequeno dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. Moderna, 2015.  
ISBN:  9788516101473 

Obs.: Ou qualquer outro dicionário de sua preferência. 
 
 

 Fone de ouvido, para ser usado nos computadores do laboratório da 
escola. 

 

 
 

 
BARRACLOUGH, Carolyn; GAYNOR, Suzanne (Colaborador). 
Wider world: American edition 3: student's book and workbook. 
Pearson, 2019. 
 ISBN: 9781292306919 

Obs.1: O mesmo utilizado no 8º ano de 2020. 
Obs.2: Alunos novos precisam adquirir.  
 

 
 
 
 
MORALES, José Luis. Learn about identity. Richmond 
Publishing, 2018. 
ISBN: 9788516095239 



 

 

 
 
 

 
 
THE IMITATION GAME. (Level 3) Richmond Publishing, 2016. 
ISBN: 9781407167282  

 
 

 
 
 
 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. 
Gramática: texto, reflexão e uso. 5. ed. reform. Atual, 2016. 
ISBN: 9788557690097 

Obs.: Não serão aceitas edições anteriores. O mesmo utilizado no 8º ano de 
2020.  
 

 
 
 
 
ZUSAK, Markus. A menina que roubava livros. Intrínseca. 
ISBN: 9788598078175 (adquirir preferencialmente o livro 
físico) 

 
 
 
  



 

 

 
 Será agendada no início do ano letivo. 

 
 Camiseta, bermuda e saia com logo da escola, 

de tamanho adequado ao aluno, meia e tênis.  
 

 É fundamental que os alunos possuam uma câmera com funcionamento 
adequado para que possam participar das aulas remotas. É 
imprescindível que tenham condições de abrir a câmera para assistir às 
aulas. 
 

 Todo material deverá ser etiquetado com nome completo, nº e ano do 
aluno. Sugerimos etiquetas autoadesivas. 

 

 Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelas 
diversas disciplinas serão indicados no decorrer do ano letivo. 
 

 Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor 
consultar o site do Colégio 

            http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html  
 
 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

