
 

 

 
 

 
 

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

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

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

Inglês usar o mesmo caderno de 2022, se estiverem em bom estado de 
conservação ou uma parte do fichário 

 1 avental de algodão branco de mangas compridas – jaleco (uso 
obrigatório nos laboratórios – caso a(o) estudante já tenha, não precisa 
adquirir) 

 1 pasta aba ofício com elástico  
 1 régua – 30cm – transparente – acrílica “Desetec – Trident” 
 1 bloco de folha de papel milimetrado para Matemática, Geografia e 

Ciências – A4 
 100 folhas de papel sulfite branca – A4 
 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 

 1 fone de ouvido para ser usado nos computadores do laboratório da 
escola 

 
 

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. 



 

 

 
 

O material específico para Artes Visuais será solicitado após a escolha e 
distribuição das(os) estudantes entre as quatro linguagens propostas (Artes 
Visuais, Dança, Teatro e Música)  
 

 

 1 compasso com estojo 
 1 estojo de grafite para compasso 
 1 lixa de unha para afinar a ponta do compasso 
 1 transferidor – acrílico “Desetec – Trident” (180º) 
 2 esquadros – acrílico “Desetec – Trident” (30º e 45º) 
 1 pasta plástica com elástico – A5 – qualquer cor 

 
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.  
 

 

 

 
ORWELL, George. A revolução dos bichos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007.  
ISBN: 9788535909555 



 

 

 
 
 
 

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 2022. 
Obs.2: Alunos novos precisam adquirir.  
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
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 à/ao estudante, meia e tênis.  
 

 
 Todo material deve ser etiquetado com nome completo, nº e ano da(o) 

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

