
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

 INFANTIL 2 

 

01 tesoura pequena, sem ponta, de metal 

01 cola multiuso pequena instantânea 20g 

03 colas brancas 110g (preferência Tenaz) 

01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 caixas de cola colorida 06 cores  

01 caixa de giz de cera curto 12 cores 

02 caixas de massa de modelar Soft 12 cores 

01 pincel chato nº 12 

01 pacote de balão bola nº 9, cor_____________ 

01 tubo de cola glítter______________ 

01 têmpera 250 ml _____________________ 

02 metros de TNT ______________________ 

01 metro de contact transparente (favor não dobrar) 

02 folhas de EVA 40X50 ___________________  

01 folha de EVA Glítter ______________ 

01 pacote de folha de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de desenho A3 

01 folha de papel dupla face________________ 

01 folha de papel cartaz__________________ 

02 pacotes de papel colorido (Canson ou 

Filipinho) 

01 pacote de palito de picolé (  ) churrasco (  )  

01 fita crepe marrom (  )   durex larga (  )  

01 balde de praia e uma pá  

01 jogo pedagógico de madeira, de acordo com a 

idade (quebra-cabeça, memória, blocos lógicos) 

01 foto 3X4 

01 camiseta de tamanho maior e mangas longas 

para pintura

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 
pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

MOCHILA: pode ser média, desde que acomode o lanche, fraldas e uma muda de roupa. 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena.           LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022  
INFANTIL 3 

 

01 cola multiuso pequena instantânea 20g 

01 caixa de lápis de cor Jumbo 

01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 caixas de cola colorida 6 cores 

01 caixa de giz de cera grosso e curto 12 cores 

01 pote de “geleca” (preferência Amoeba) 

01 tesoura pequena sem ponta 

03 tubos de cola branca 110g (preferência Tenaz) 

02 caixas de massa de modelar SOFT 12 cores 

01 pincel chato nº 12  

01 tubo de cola glítter _________ 

02 potes de glítter cores ______ e _______ 

01 têmpera 250ml ________________ 

01 pacote de lantejoulas grandes___________ 

01 metro de contact transparente  

02 metros de TNT ______________ 

02 folhas de EVA 40X50 ___________________  

01 folha de EVA glítter_____________________ 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de desenho A3 

02 folhas de papel dupla face __________ 

02 tintas de tecido cores ________ e ______ 

01 pacote de balão bola nº 9 _____ 

(  ) 01 pacote de balão minhoca ________ 

(  ) 02 folhas de papel cartaz ______________ 

02 pacotes de papel colorido (Filipinho ou Canson) 

01 pacote de palito de picolé (  )  churrasco (  )  

01 fita crepe larga marrom (  )  durex larga (  )  

01 balde de praia e uma pá  

01 jogo de madeira de acordo com a idade 

(quebra-cabeça, memória e outros)  

01 foto 3X4 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

MOCHILA: pode ser média, desde que acomode o lanche, fraldas e uma muda de roupa. 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena.                      LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

PRÉ A 
 
01 estojo de hidrográficas ponta grossa 12 cores 

02 colas brancas 110g (preferência Tenaz) 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 cola glítter ________________ 

02 caixas de massa de modelar SOFT 12 cores 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 

01 tesoura sem ponta 

01 pincel chato nº 18 

01 têmpera 250 ml _____________________ 

01 fita  crepe larga marrom (  )  durex larga (  ) 

01 pacote de palito de picolé (  )  

                     prendedor de roupa (  ) 

01 papel crepom ______________ 

01 pote de glítter ______________ 

01 pote de “geleca” (preferência Amoeba) 

02 folhas de EVA 40X50 ___________________  

01 folha de EVA glítter____________________ 

100 folhas de desenho A4 120g/m² 

30 folhas de desenho A3 

01 pacote de folha colorida (Filipinho ou Canson) 

06 sacos plástico tamanho oficio sem furo 

01 metro de contact transparente 

02 fotos 3X4 

 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

 

MOCHILA: pode ser média, desde que acomode o lanche e uma muda de roupa. 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena   LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

  PRÉ B 

02 colas branca 110g (preferência Tenaz) 

01 caixas de lápis de cor grande 12 cores 

02 caixas de massa de modelar SOFT  

01 apontador simples 

01 lápis de escrever nº 2, verde, HB 

01 tesoura sem ponta 

01 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa 

12 cores 

01 caixa de giz de cera curto  

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 têmpera 250ml ______________ 

02 folhas de EVA 40X50 ___________________  

01 folha de EVA glítter____________________ 

01 pincel nº 12 

01 metro de contact transparente 

03 sacos plásticos tamanho ofício sem furo 

02 fotos 3X4 

100 folhas de desenho A4 120g/m² 

30 folhas de desenho A3 

01 papel crepom______________ 

01 folha de papel cartaz _______________ 

02 pacotes de papel colorido (Filipinho ou 

Canson) 

01 fita  crepe larga marrom (  )  durex larga (  ) 

01 jogo pedagógico  

01 pote de sorvete com tampa  

01 revista para recorte

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos pela 

simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação 

Este material deve ser adquirido diretamente no site UNOi Educação. 
Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto 
 

O UNOi Educação é o Projeto Educacional mais inovador da América 
Latina, surgiu a partir das necessidades educativas do mundo contemporâneo. 

É um Projeto Educacional solidamente construído com base em uma 
Matriz de Competências e Habilidades que conecta em rede todos envolvidos 
no processo, alunos, professores, escola e famílias, por meio de ambientes, 
recursos de aprendizagem e metodologias. 

 
 
MOCHILA: pode ser média, desde que acomode o lanche e uma muda de roupa. 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena.         LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

1ª SÉRIE 

02 colas brancas 110g (preferência Tenaz) 

01 revista usada para recorte 

01 caixas de lápis de cor 12 cores 

02 borrachas brancas macias 

01 bloco pequeno sem linhas, capa dura (com 

nome) 

01 caderno de caligrafia pequeno 

01 caderno pequeno com linhas, sem espiral, 96 

folhas 

01 tesoura preta, pequena, sem ponta 

01 pasta com elástico para os trabalhos (com 

nome) 

01 caixa de giz de cera curto 

01 estojo de canetas hidrográficas ponta grossa 

12 cores 

03 sacos plásticos tamanho ofÍcio sem furo 

04 lápis de escrever, nº 2, HB, verde 

01 apontador 

01 pincel nº 12 

01 têmpera 250ml ____________________ 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 caixa de massa de modelar SOFT 12 cores 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

50 folhas de ofício 

50 folhas de desenho A3 

01 pacote de folha colorida (Canson ou Filipinho) 

01 toalha para o lanche 

01 estojo  

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos pela 

simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação 

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação. 
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto! 

 
 
MOCHILA: como os alunos estudam no 2º andar, desaconselhamos o uso de mochilas com 

rodinhas. 

TOALHA PARA O LANCHE: pequena.         LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

2ª SÉRIE 
 

          Favor colocar o nome do(a) aluno(a) nestes materiais: 
 
05 cadernos de 48 folhas, sem espiral, 
pequenos 
04 lápis de escrever nº 2, HB  
02 borrachas brancas simples 
01 estojo 
01 pasta de elástico 
01 apontador 
01 caixa de lápis de cor 24 cores 

02 tubos de cola branca 110g 

01 mochila (na medida do possível não mandar 

mochila com rodinhas)  

01 bloco de caligrafia pequeno 
01 pasta preta com 30 sacos plásticos 
01 tesoura preta, pequena, sem enfeites 
01 gibi (pode ser usado) 
01 pincel nº 12 

 

Não colocar nome nestes materiais:

01 revistas usadas para recorte 

20 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 pacote de folha colorida (Filipinho ou Canson) 

01 têmpera 250 ml cor ___________________ 

02 folhas de EVA _______________________ 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação. 
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 

 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 
TOALHA PARA O LANCHE: pequena.         LANCHE E ÁGUA: individuais. 

UNIFORME: O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO todos os dias da semana, e será cobrado a partir 
de 02/03/2022.  
ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

 3ª SÉRIE 

01 caderno de 96 folhas, pequeno, capa dura, 

sem espiral 

01 caderno de 48 folhas, pequeno, capa dura, 

sem espiral 

02 lápis de escrever 

01 borracha 

01 pincel chato nº 10 
01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 caderno de caligrafia pequeno 

01 apontador 

01 régua 

01 tesoura pequena  

01 cola branca 110g 

01 estojo de hidrográficas 12 cores 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 
 

01 pasta de elástico fina (com nome) 
50 folhas de desenho A3 
50 folhas de desenho A4 120g/m² 
01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 
01 caixa de massa de modelar SOFT 12 cores 

 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

01 caixa de tempera guache com 6 cores 

01 dicionário da Língua Portuguesa (será usado 

até a 9ª série) 

 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

 
UNIFORME: O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO todos os dias da semana, e será cobrado a partir 
de 02/03/2022.  
TOALHA PARA O LANCHE: pequena.         LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

4ª SÉRIE 

01 caderno de 96 folhas, grande, capa dura 

01 caderno de 48 folhas, pequeno, capa dura, 

sem espiral 

01 pasta de elástico 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 estojo de hidrográficas 12 cores 

01 apontador 

01 tesoura pequena 

01 borracha 

01 cola branca 110g 

02 lápis de escrever 

01 régua 30cm 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 

01 caixa de cola colorida de 6 cores  

01 pasta com 30 sacos plásticos 

01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

 

• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 

 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 
UNIFORME: O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO todos os dias da semana, e será cobrado a partir 
de 02/03/2022.  
LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

 5ª SÉRIE 

02 cadernos de 96 folhas, grande. 

01 bloco pequeno (rascunho) 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 apontador 

01 tesoura pequena 

01 caneta azul 

02 canetas coloridas 

02 borrachas 

02 lápis de escrever 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30cm 

01 transferidor 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 pasta com elástico 

 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 

 

50 folhas de desenho A4 120g/m² 01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 rolo de barbante, pequeno 01 cola glitter _______________ 

 

 
• Por favor, sigam as cores especificadas pela professora, para qualidade do trabalho. 

• A escolha de materiais simples implica na economia do valor gasto. Lembre-se, primamos 

pela simplicidade. 

• As marcas sugeridas apresentam maior durabilidade e qualidade. 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

 
UNIFORME: O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO todos os dias da semana, e será cobrado a partir 
de 02/03/2022.  
LANCHE E ÁGUA: individuais 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira, com horário a combinar.  

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 



LISTA DE MATERIAIS 2022 

6ª SÉRIE 

06 cadernos grandes de 96 folhas (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, Língua Inglesa, Ensino 

Religioso e História e Geografia, que dividirão o mesmo 

caderno) 

02 cadernos pequenos 48 folhas (Educação Artística 

e Educação Física) 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30 cm 

01 borracha 

01 tesoura 

02 canetas azuis 

02 lápis de escrever 

01 apontador 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 20 

01 têmpera 250 ml  

01 fita métrica 

01 transferidor 

01 caderno (pode ser usado), com folhas em 

branco, para rascunho de redação 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física 

deverão ser usados (os mesmos) até a 9ª série.  

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 
 
50 folhas de desenho A4 180g 
50 folhas de desenho A3 180g 

01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 
01 papel cartaz preto 

 

DICIONÁRIOS 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 5ª série) 
 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

 

LANCHE E ÁGUA: individuais. 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira. Neste dia, haverá aula até às 10h. 

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

UNIFORME: Para os alunos de 6ª EF9 a 9ªEF9, é obrigatório o uso somente da parte de cima do 
uniforme (regata, camiseta, casaco e moletom). Nos dias de EDUCAÇÃO FÍSICA, os alunos devem 
usar calças/bermudas apropriadas e não será permitida a troca de roupa nestes dias. O uso do 
uniforme será cobrado a partir de 02/03/2022.  
 
Lembrete: trazer o Atestado médico para prática de Educação Física (inspeção Médica Escolar). 



 

LISTA DE MATERIAIS 2021 
7ª SÉRIE 

 
04 cadernos grandes de 96 folhas (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia que 
dividirão o mesmo caderno) 

01 cola branca 110g 
01 régua transparente 30 cm 
01 borracha 
01 tesoura 
01 transferidor 
02 canetas azuis 
 
 

 
02 lápis 
01 apontador 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 20 

01 compasso 

01 caderno (pode ser usado), com folhas em 

branco, para rascunho de redação 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA 
50 folhas de desenho A3 180g 
01 pacote de papel colorido (Canson ou Filipinho) 

01 papel cartaz preto 

 
 

DICIONÁRIOS 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno no ano anterior) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno no ano anterior) 
 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

LANCHE E ÁGUA: individuais. 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira. Neste dia, haverá aula até às 10h. 

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

UNIFORME: Para os alunos de 6ª EF9 a 9ªEF9, é obrigatório o uso somente da parte de cima do 
uniforme (regata, camiseta, casaco e moletom). Nos dias de EDUCAÇÃO FÍSICA, os alunos devem 
usar calças/bermudas apropriadas e não será permitida a troca de roupa nestes dias. O uso do 
uniforme será cobrado a partir de 02/03/2022.  
 

 



LISTA DE MATERIAIS 2022 

 8ª SÉRIE 

04 Cadernos grandes com 96 folhas (Língua 

Portuguesa Matemática, Ciências, História e Geografia, que 

dividirão o mesmo caderno) 

01 caderno de folha quadriculada 

01 cola branca 110g 

01 régua transparente 30cm  

01 Borracha 

01 Tesoura 

01 transferidor de 180 °  

02 canetas azuis  

02 lápis de escrever 

01 apontador 

01 caixa de lápis de cor 12 cores01 caixa de giz 

de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 20 

01 compasso  

01 papel cartaz preto (entregar para a Prof. 

Giane) 

50 folhas A3 180g 

01 caderno (pode ser usado), com folhas em 

branco, para rascunho de redação 

  

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

 

DICIONÁRIOS 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 7ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 7ª série) 
 
 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

 

LANCHE E ÁGUA: individuais. 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira. Neste dia, haverá aula até às 10h. 

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

UNIFORME: Para os alunos de 6ª EF9 a 9ªEF9, é obrigatório o uso somente da parte de cima do 
uniforme (regata, camiseta, casaco e moletom). Nos dias de EDUCAÇÃO FÍSICA, os alunos devem 
usar calças/bermudas apropriadas e não será permitida a troca de roupa nestes dias. O uso do 
uniforme será cobrado a partir de 02/03/2022.  
 
 



 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
 9ª SÉRIE 

 
04 cadernos grandes de 96 folhas (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, que 
dividirão o mesmo caderno) 

01 cola branca 110g 
01 régua transparente 30 cm 
01 borracha 
01 tesoura 
02 canetas azuis 
02 lápis de escrever 
01 lápis 6B 
01 apontador 
01 tabela periódica 

01 caixa de lápis de cor 12 cores 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 pincel chato nº 20 

01 transferidor 180º 

01 calculadora pequena 

01 papel cartaz preto (entregar para a Prof. 

Giane) 

 01 caderno (pode ser usado), com folhas em 

branco, para rascunho de redação 

 

 

ATENÇÃO: Os cadernos de Língua Inglesa, Ensino Religioso, Educação Artística e Educação Física serão 

os mesmos do ano anterior.  

DICIONÁRIOS 

• 01 dicionário de Língua Portuguesa (o mesmo usado pelo aluno na 8ª série) 

• 01 dicionário de Língua Inglesa (o mesmo usado pelo aluno na 8ª série) 
 

 

• Projeto Educacional UNOi Educação  

Este material deve ser adquirido diretamente no site Unoi Educação.  
           Para realizar a compra, siga as orientações do Panfleto. 
 

• Livros de literatura: Em março, daremos as orientações sobre os livros literários. 
 

 

LANCHE E ÁGUA: individuais. 

ENTREGA DE MATERIAIS:  21 de fevereiro, segunda-feira. Neste dia, haverá aula até às 10h. 

ASSEMBLEIA DE PAIS: Dia 21 de fevereiro, segunda-feira a noite. Maiores informações mais 

próximo a data. 

 

UNIFORME: Para os alunos de 6ª EF9 a 9ªEF9, é obrigatório o uso somente da parte de cima do 
uniforme (regata, camiseta, casaco e moletom). Nos dias de EDUCAÇÃO FÍSICA, os alunos devem 
usar calças/bermudas apropriadas e não será permitida a troca de roupa nestes dias. O uso do 
uniforme será cobrado a partir de 02/03/2022.  


