
 
 

 

 C61- 6º ano do Ensino Fundamental 2013 
 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados) DE USO COMUM A TODOS COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul 

 1 caixa de lápis de cor 

 tesoura 

 cola branca 

 borracha 

 apontador 

 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor 

 1 régua 20 cm 

 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura- não seja fichário, para cada disciplina 

 1 pen drive 

 1 caneta marca texto 
 

 Matemática: compasso 
 Educação Física: 1 pasta com colchetes nº 10 com plásticos 
 Informática: 1 caderno pequeno 
 História/Geografia: 1 pasta com 25 plásticos com a possibilidade de acrescentar mais, para alunos novos, os 

demais utilizar a pasta de mapas do ano anterior acrescentando o número de plásticos solicitado. 
  Música: 1 flauta (yamaha) soprano germânica, toalha higiênica para higiene da flauta, 1 relógio pedagógico 

musical, 1 caderno pedagógico I serie EFA (n° 7) que pode ser adquirido com o(a) professor(a). 
 Artes Visuais: 1 pasta plástica A3, 1 lápis 6B, borracha macia, 1 bloco de desenho A3 papel canson ou sulfite, 1 

conjunto de canetas compactor color (com 6 ou 12 cores) ponta grossa, 1 caixa de giz de cera, tesoura, 1 cola, 
um pincel nº 16, um caderno de 50 folhas, revistas e jornais para recorte,1 pote de 250ml de tinta gouache (cor a 
escolher), 2m de TNT (qualquer cor), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 2 folhas de 
papel sulfite A2, 1 bloco de folha offpinho, 120g/m2. 

 Filosofia: 1 caderno grande de capa dura (será usado durante até o final do Ens. Fundamental), ou o mesmo do 
ano anterior. 

 Português: 50 folhas de oficio 
 

LISTA DE LIVROS 

 
COMPONENTE NOME DO LIVRO AUTOR EDITORA OBS. 

História Estudando o Rio Grande do Sul Regina Portella Schneider FTD - 

 
Inglês 

Choice For Teens 1 
 

Gisela Aga 

 

Richmond 

 

Livro 
Vermelho 

1 dicionário bilíngue Inglês/ Português Amadeu Marques  -Editora Ática * Se for 
aluno novo 

    Português 
Dicionário 

(sugestões) 
 

Minidicionário Ruth Rocha 
Minidicionário Luft 
 

Ruth Rocha 
Celso Pedro Luft 
 

Scipione 
Ática 
 

* Se for 
aluno novo 

 

 
 

As Editoras Ática e Scipione através 
de seu distribuidor estará atendendo 
os pais no dia 27/02/13 com preço 
promocional dos livros, das 8h as 

18h, na Sede Acadêmica. 

Os pais podem fazer a 
aquisição dos livros com 
pagamento a vista, cheque ou 
cartão em até 3 parcelas. 

  

 



 
 

 

C71  7º ano do Ensino Fundamental-2013 
 

 
MATERIAIS PERMANENTES INDIVIDUAIS (identificados) DE USO COMUM A TODOS COMPONENTES 

CURRICULARES 
 

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul 

 1 caixa de lápis de cor 

 tesoura 

 cola branca 

 borracha 

 apontador 

 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor 

 Régua de 20 cm  

 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura- não seja fichário ,para cada disciplina 

 1 pen drive 

 1 caneta marca texto 
 

 Educação Física: 1 pasta com colchetes nº. 10 com plásticos (pode ser a mesma do 6º ano) 
 Português: 50 folhas de oficio para trabalhos escolares 
 Geografia: 1 caderno grande, de capa dura com 96 folhas, 1 pasta com 20 plásticos para alunos novos, os 

demais utilizar a pasta dos anos anteriores acrescentando o número de plásticos solicitado (pasta de Mapas). 
 Inglês: 1 caderno grande. 
 Arte: 1 pasta plástica A3, 1 lápis 6B, borracha macia, 1 bloco de desenho A3 papel canson ou sulfite, 1 conjunto 

de canetas compactor color ponta grossa, 1 caixa de giz de cera, tesoura, 1 cola, um pincel nº 16, 1 caderno 
pequeno de 50 folhas, revistas e jornais para recorte, 1 pote de 250ml de tinta gouache (cor a escolher), 2m de 
TNT (qualquer cor), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 2 folhas de papel sulfite A2, 1 
bloco de folha offpinho, 120g/m2. 

 Filosofia: 1 caderno grande (será usado durante até o final do Ens. Fundamental), ou o mesmo do ano anterior. 
 
 

LISTA DE LIVROS 

 
COMPONENTE NOME DO LIVRO AUTOR EDITORA OBS. 

História Projeto Teláris- 7º ano História Gislaine Azevedo e 
Reinaldo Seriacopi 
 

Ática 
 

 

Geografia Geoatlas  Maria Elena Simielli Ática  

Espanhol  Saludos- curso de lengua española 1 Ivan Martin Ática  

 Geografia o espaço brasileiro 
Projeto Teláris 

 Jose William e Vânia 
Vlash 

Ática  

Inglês Choice for Teens 2 Gisela Aga Richmond Livro verde 

1 dicionário bilíngue Inglês/ Português Amadeu Marques   Ática * Se for 
aluno novo 

    Português 
Dicionário 

(sugestões) 
 

Minidicionário Ruth Rocha 
Minidicionário Luft 
 

Ruth Rocha 
Celso Pedro Luft 
 

Scipione 
Ática 
 

 
 

 As Editoras Ática e Scipione através 
de seu distribuidor estará atendendo 
os pais no dia 27/02/13 com preço 
promocional dos livros, das 8h as 

18h, na Sede Acadêmica. 

Os pais podem fazer a 
aquisição dos livros com 
pagamento a vista, 
cheque ou cartão em até 
3 parcelas. 

  

       



 
 

 

C81  8º ano do Ensino Fundamental de nove anos- 2013 
 

MATERIAIS PERMANENTES INDIVIDUAIS (identificados) DE USO COMUM A TODOS COMPONENTES 
CURRICULARES: 

 

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul 

 1 caixa de lápis de cor 

 tesoura 

 cola branca 

 borracha 

 apontador 

 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor 

 régua  de 20 cm 

 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura- não seja fichário ,para cada disciplina 

 1 pen drive 

 1 caneta marca texto 
 

 Matemática: transferidor 
 Artes Música: O aluno faz a opção: Instrumento violão: violão e pasta com plásticos; Instrumento teclado: 

teclado, transformador, extensão elétrica e benjamim; Instrumento flauta soprano: 1 flauta germânica 
(yamaha) soprano; toalha higiênica para higiene da flauta. 

 Artes Visuais: 1 pasta plástica A3, 1 lápis 6B, borracha macia, 1 bloco de desenho A3 papel canson ou sulfite, 1 
conjunto de canetas compactor color ponta grossa, 1 caixa de giz de cera, tesoura, 1 cola, um pincel nº 16, 1 
caderno pequeno de 50 folhas, revistas e jornais para recorte, 1 pote de 250ml de tinta gouache (cor a escolher), 
2m de TNT (qualquer cor), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 2 folhas de papel sulfite 
A2, 1 bloco de folha offpinho, 120g/m2. 

 Português: 50 folhas de oficio para trabalhos escolares 
 Geografia: 1 pasta de Mapas com 20 plásticos para alunos novos, os demais utilizar a pasta dos anos anteriores 

acrescentando o número de plásticos solicitado. 
 

LISTA DE LIVROS 

COMPONENTE NOME DO LIVRO AUTOR EDITORA OBS. 

    Português 
Dicionário 

(sugestões) 
 

Minidicionário Ruth Rocha 
Minidicionário Luft 
 

Ruth Rocha 
Celso Pedro Luft 
 

Scipione 
Ática 
 

 

 
 
 

Música 

Opção violão: Caderno Pedagógico II 
– Série EFA nº 08/ Relógio 
Pedagógico Musical 
Opção teclado e flauta: Relógio 
Pedagógico Musical / Caderno 
Pedagógico I série EFA (n° 7) 

Oséias Machado 
 
 
 
Oséias Machado 

 
UNIJUÍ 
 
 
UNIJUÍ 

É importante 
que o aluno 

faça sua opção 
e adquira seu 
instrumento 

 
 

Geografia 

Projeto Araribá Vol 7 Coletiva Moderna Mesmo do 7º 
ano  

Geoatlas  
 

Maria Elena Simielli Ática 
 

*Se for aluno 
novo 

Espanhol  Saludos- curso de lengua española 1 Ivan Martin Ática  

 
Inglês 

Choice For Teens 3 Gisela Aga Richmond  Livro laranja 

Dicionário bilíngüe      *Se for aluno 
novo 

História Projeto Teláris história- 8º ano Gislaine Azevedo e Reinaldo 
Seracopi 

Ática  

 As Editoras Ática e Scipione através 
de seu distribuidor estará atendendo 
os pais no dia 27/02/13 com preço 
promocional dos livros, das 8h as 

18h, na Sede Acadêmica. 

Os pais podem fazer a aquisição 
dos livros com pagamento a 
vista, cheque ou cartão em até 3 
parcelas. 

  



 
 

 

 181  8º ano do Ensino Fundamental de oito anos- 2013 
 

MATERIAIS PERMANENTES (identificados) DE USO COMUM A TODOS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul 

 1 caixa de lápis de cor 

 tesoura 

 cola branca 

 borracha 

 apontador 

 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor 

 Régua  20 cm 

 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura- não seja fichário ,para cada disciplina 

 1 pen drive 
 

 Artes: 1 pasta plástica A3, 1 lápis 6B, borracha macia, 1 bloco de desenho A3 papel canson ou sulfite, 1 conjunto 
de canetas compactor color ponta grossa, 1 caixa de giz de cera, tesoura, 1 cola, um pincel nº 16, 1 caderno 
pequeno de 50 folhas, revistas e jornais para recorte, 1 pote de 250ml de tinta gouache (cor a escolher), 2m de 
TNT (qualquer cor), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 2 folhas de papel sulfite A2, 1 
bloco de folha offpinho, 120g/m2. 

 Português: 50 Folhas de ofícios 
 Geografia: 1 pasta com 20 plásticos para alunos novos, os demais utilizar a pasta dos anos anteriores 

acrescentando o número de plásticos solicitado (pasta de Mapas). 
 

LISTA DE LIVROS 
 

COMPONENTE NOME DO LIVRO AUTOR EDITORA OBS. 

Inglês Choice For Teens 4 Gisela Aga Richmond Livro roxo 

Dicionário bilíngüe      *Se for aluno 
novo 

Espanhol  Dicionário     

Saludos- curso de lengua 
española 1 

Ivan Martin Ática  

História Projeto Teláris: história -9º ano Gislane Azevedo e Reinaldo 
Seriacopi 

Ática  

Ciências Alimentos: produção e consumo  Coletânea situação de estudos.   - Apostila a ser 
adquirida 

Geografia Geoatlas Básico Maria Simielli Ática Mesmo do 7º 
ano (2012) 

Projeto Radix: Geografia - 9º ano.  PIRES, Valquíria & BELLUCCI, 
Beluce 

Scipione / 2009 Utilizar o mesmo 
de 2012 

Português 
 

Dicionário 
(sugestões) 

 

 
Minidicionário Ruth Rocha 
 
 

Minidicionário Luft 
 

 

 
 

Ruth Rocha 
 
 

Celso Pedro Luft 
 

 

 
 

Scipione 
 
 

Ática 

* Se for aluno 
novo 
 

 As Editoras Ática e Scipione 
através de seu distribuidor estará 
atendendo os pais no dia 27/02/13 
com preço promocional dos 
livros, das 8h as 18h, na Sede 

Acadêmica. 

Os pais podem fazer a 
aquisição dos livros com 
pagamento a vista, cheque 
ou cartão em até 3 parcelas. 

  

 


