
 

 
 

AGENDA: De uso obrigatório. Será distribuída no início das aulas. 

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

 6 cadernos universitários pautados de capa dura (96 folhas – sem 
picote na margem esquerda) para as disciplinas de Matemática, 
Ciências, História, Ensino Religioso, Geografia e Inglês  

 1 caderno universitário capa dura pontado ou pautado (80 folhas) 
para Língua Portuguesa  

 2 cadernos sem pauta A5, tipo “Moleskine” (ou qualquer outra marca) 
para Arte e Língua Portuguesa 
Obs.: Não comprar um mesmo caderno para várias disciplinas. 
Escolher capas diferentes para cada disciplina, para facilitar a 
identificação. 

 1 pasta classificadora com 2 furos para Matemática.  
 1 pasta catálogo com 40 saquinhos para Língua Portuguesa 
 3 pastas classificadoras com 20 saquinhos grossos para História, 

Geografia e outras disciplinas (CIE, ER e ING – na mesma pasta) 
 1 pasta classificadora com 10 saquinhos – “leva e traz”, para 

organização de todas as disciplinas 
 1 pasta azul “Clear Book Yes” BD 40S para Geometria e Desenho 

Geométrico 
 1 pasta amarela com elástico para Música  
 1 régua – 30cm – transparente – acrílica “Desetec – Trident” 
 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A4 (material que será usado ao 

longo do 6º e 7º ano) 
 1 bloco Ecocores “Novaprint” Papel que se dobra 
 1 bloco de papel milimetrado 
 Estojo contendo: lápis grafite e/ou lapiseira; canetas esferográficas 

(azul, vermelha, preta e verde); canetas hidrográficas; canetas marca-
texto (coloridas); lápis de cor (comum); borracha; apontador; cola 
bastão; tesoura; grampeador portátil e furador. 
 
Recomendamos a utilização dos cadernos e pastas do ano anterior, 
se estiverem em bom estado de conservação. 



 

 
 

● 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A3 
● 2 massas cerâmica fria “DAS” (500g) 
● 1 estojo contendo:  

1 caneta permanente – preta 
1 caneta Ultra Fine – preta 
1 lápis grafite 4B 
1 lápis grafite 6B 
1 borracha “Staedtler” ou “Mono” (para desenho) 
1 caneta “Posca” – branca (gel ou líquida) 
 
 

● 5 folhas quadriculadas – 1x1cm 
● 2 esquadros – acrílico “Desetec – Trident” (30º e 45º) 
● 1 transferidor – acrílico “Desetec – Trident” (180º) 
● 1 compasso e grafite para compasso (2.0mm) 
● 1 calculadora comum 
● 1 cubo mágico 3x3x3 “Moyu” (fabricante) ou similar – sugestão para 

compra: www.cuberbrasil.com  
 

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. 
 
 

http://www.cuberbrasil.com/


 

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

 

 
 
 
PARK, Linda Sue. Uma longa caminhada até a água. WMF 
Martins Fontes. 
ISBN: 9788546900831 (adquirir o livro físico) 

 

 
 
 
CEREJA, William Roberto; VIANNA, Carolina Dias. Gramática: 
texto, reflexão e uso. 6. ed. reform. Atual, 2020. 
ISBN: 9788547237424  
Obs.: Não serão aceitas edições anteriores. 

 
 
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 
2020.  
ISBN: 9788501114785 (adquirir o livro físico) 



 

 A reunião será dia 27/01 às 08h da manhã, no 
auditório Frei Tito. 
 

 Camiseta, bermuda e saia com logo da escola, 
de tamanho adequado à/ao estudante, meia e tênis.  

 
 

● Todo material deve ser etiquetado com nome completo, nº e ano do 
estudante. Sugerimos etiquetas autoadesivas. 
 

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

● Em nossos eventos e no dia a dia escolar não usamos mais descartáveis, 
portanto pedimos que cada um traga sua caneca, garrafinha e/ou 
canudo retornável de casa. 
 

● 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

