
C61- 6º ano do Ensino Fundamental - 2021

MATERIAIS INDIVIDUAIS 
 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul
 1 caixa de lápis de 24 cores
 tesoura
 cola branca
 borracha
 apontador
 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor, com 12 cores – somente se for aluno novo
 1 régua de 20 cm
 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura - que não seja fichário, para cada componente
 1 pen drive
 1 caneta marca texto

 Matemática  : compasso, transferidor, régua.                
 Informática  : 1 caderno pequeno e um pendrive
 História/Geografia  :  para alunos novos, 1 pasta com 25 plásticos com a possibilidade de acrescentar mais, 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

(confeccionado pelo professor Oséias) 
 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 ou pastel – seco ou oleoso, tesoura,
1 cola, um pincel nº 16, um caderno de 50 folhas, jornais para recorte, 1 pote de 250 ml de tinta guache (cor a escolher,
preferencialmente branca ou preta), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 1 folha de papel paraná,
1 bloco de folha offpinho lumi 120 ( estes materiais devem ser entregues para o(a) professor(a) no horário de aula de
Artes).

 Ciências:   10 folhas A3

OBS: Os materiais solicitados devem ser entregues, ao professor do componente curricular, conforme horário escolar, na
primeira semana de aula.

COMPONENTE RELAÇÃO DE LIVROS

Inglês
Morino, Eliete Canesi
Hello Teens: Stage 6 / Eliete Canesi Morino, Rita Brugin de Faria: 8ª Edição. São Paulo: Ática, 2019
Dicionário bilíngue Inglês/Português

Português
Dicionário

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda
Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação de 
edição Marina Baird Ferreira. – 8ª ed. – Curitiba: Positivo 2010

História
VICENTINO, Claudio: Teláris história 6º ano 
Claudio Vicentino, José Bruno Vicentino. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Ciências
Gewandsznadjer, Fernando: Teláris ciências 6º ano 
Fernando Gewandsznadjer, Helena Pacca. – 3ª ed. – São Paulo: Ática, 2019.

Música
Machado, Oséias de Souza.  
Caderno serie EFA nº 07: apostila. Conteúdo: teoria musical e instruções de flauta e teclado – Pode ser
encomendado com o professor Oséias.

       As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor Dom Quixote, atenderão aos pais, no dia 08/03/2021, 
com preço promocional dos livros (20% de desconto), das 10h às 18h45min. Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 
107 da EFA, e também pelo site www.domquixote-rs.com.br, com cupom:   EFA2021     (basta fazer um breve cadastro e inserir o   
cupom da escola). Podendo parcelar em até 6x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 50,00 ou boleto à vista. Qualquer 
dificuldade de acesso ou mais informações, favor ligar diretamente para o distribuidor (51) 3094.7800.

Geografia Araribá Plus Geografia 6 / obra coletiva; livro 6 - São Paulo: Moderna, 2018 

   LIVRO DA EDITORA MODERNA poderão ser adquiridos pelo endereço: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia
 Compras no período                    Entrega na Escola
- 21/12/2020 até 10/01/2021                   - até 20/01/2021

- 11/01/2021 até 29/01/2021                   - até 08/02/2021

- 30/01/2021 até 12/02/2021                   - até 22/02/2021                                                    PIN: UJI5GO

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia
http://www.domquixote-rs.com.br/


 C71 - 7º ano do Ensino Fundamental - 2021

MATERIAIS PERMANENTES INDIVIDUAIS 

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul
 1 caixa de lápis de 24 cores
 tesoura
 cola branca
 borracha
 apontador
 1 jogo de canetinhas ponta fina hidrocor, com 12 cores – somente se for aluno novo
 régua de 15 cm 
 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura – que não seja fichário, para cada componente
 1 pen drive ( para alunos novos) 
 1 caneta marca texto

 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).

 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, jornais para recorte, 1 pote de 250ml de tinta guache (cor a escolher, preferencialmente branca ou preta), 2 pratos
de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 1 folha de papel paraná, 1 bloco de folha offpinho lumi 120 (estes
materiais devem ser entregues para o (a) professor(a) no horário de aula de Artes). Uma folha de papel paraná.

 Filosofia:   1 caderno grande (será usado o mesmo até o final do Ens. Fundamental).
 Pesquisa:   1 caderno pequeno 1 pen drive (para alunos novos)
 Ciências:   10 folhas A3

COMPONENTE RELAÇÃO DE LIVROS

História
VICENTINO, Claudio: Teláris história 7º ano 
Claudio Vicentino, José Bruno Vicentino. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Geografia
Simielli, Maria Elena Ramos. 
Geoatlas. Maria Elena Ramos Simielli. 35ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Inglês
Morino, Eliete Canesi
Hello Teens: Stage 7 / Eliete Canesi Morino, Rita Brugin de Faria: 8°. Ed São Paulo: Ática, 2019
Dicionário bilíngue Inglês/ Português

Ciências
Gewandsznadjer, Fernando: Teláris ciências 7º ano 
Fernando Gewandsznadjer, Helena Pacca. – 3ª ed. – São Paulo: Ática, 2019

Português
Dicionário
( SOMENTE

ALUNOS NOVOS) 

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda
Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; 
coordenação de edição Marina Baird Ferreira. – 8ª ed. – Curitiba: Positivo 2010

 As  Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor Dom Quixote, atenderão aos pais, no dia
08/03/2021,  com preço promocional dos livros (20% de desconto), das 10h às 18h45min. Os pais poderão fazer a
aquisição  dos  livros  na  sala  107  da  EFA,  e  também  pelo site www.domquixote-rs.com.br,  com  cupom:
EFA2021     (basta fazer um breve cadastro e inserir  o cupom da escola)  .  Podendo parcelar em até 6x no cartão de
crédito, com parcelas mínimas de R$ 50,00 ou boleto à vista. Qualquer dificuldade de acesso ou mais informações,
favor ligar diretamente para o distribuidor (51) 3094.7800.

Geografia  ARARIBÁ Plus Geografia 7. Obra Coletiva, livro 7, São Paulo: Moderna, 2018 

Filosofia
MELANI, Ricardo

Encontro com a Filosofia – Volume 2 - 2 ª ed.- São Paulo: Editora Moderna, 2018

 Livros da E  ditora   M  oderna   poderão ser adquiridos pelo endereço: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia

Compras no período                    Entrega na Escola
- 21/12/2020 até 10/01/2021                   - até 20/01/2021

- 11/01/2021 até 29/01/2021                   - até 08/02/2021

- 30/01/2021 até 12/02/2021                   - até 22/02/2021                               PIN: NWWKG6

http://www.domquixote-rs.com.br/


C81 - 8º ano do Ensino Fundamental - 202  1  
MATERIAIS PERMANENTES INDIVIDUAIS

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul
 1 caixa de lápis de 24 cores
 tesoura
 cola branca
 borracha
 apontador
 régua  de 15 cm
 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura – que não seja fichário, para cada componente
 1 pen drive (para alunos novos)
 1 caneta marca texto

 Matemática  : transferidor, régua 
 Arte - 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.

 Geografia  :  para alunos novos,  1  pasta de mapas  com 20 plásticos,  os demais utilizar  a  pasta  dos anos anteriores
acrescentando o número de plásticos solicitado.

 Ciências  : 10 folhas A3
 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 pastel – seco ou oleoso, tesoura, 1 cola, um pincel nº 16,1
caderno  pequeno  de  50  folhas,  revistas  e  jornais  para  recorte,  1  pote  de  250ml  de  tinta  guache  (cor  a  escolher,
preferencialmente branca ou preta), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 1 bloco de folha offpinho
lumi 120.

COMPONENTE RELAÇÃO DE LIVROS

Português
Dicionário

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda
Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação de 
edição Marina Baird Ferreira. – 8ª ed. – Curitiba: Positivo 2010

Música

De acordo com a opção: flauta ou teclado:
Machado, Oséias de Souza
Caderno serie EFA nº 07: apostila. Conteúdo: teoria musical e instruções de flauta e teclado. 
Opção violão/guitarra:
Machado, Oséias de Souza
Caderno serie EFA nº 08: apostila. Conteúdo: teoria musical e instruções de violão.

Inglês
Morino, Eliete Canesi
Hello Teens: Stage 8 / Eliete Canesi Morino, Rita Brugin de Faria: 8°. Ed São Paulo: Ática, 2019
Dicionário bilíngue Inglês/ Português

História
VICENTINO, Claudio: Teláris história 8º ano 
Claudio Vicentino, José Bruno Vicentino. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Geografia
Simielli, Maria Elena Ramos. 
Geoatlas. Maria Elena Ramos Simielli. 35ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Ciências Fernando Gewandsznadjer, Helena Pacca.
Teláris Ciências 8º ano, 3ª ed. – São Paulo: Ática, 2019 

Espanhol Apostila  disponível para impressão na Net Copy
As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor Dom Quixote, atenderão aos pais, no dia 08/03/2021,
com preço promocional dos livros (20% de desconto), das 10h às 18h45min. Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala
107 da EFA, e também pelo site www.domquixote-rs.com.br, com cupom:   EFA2021     (basta fazer um breve cadastro e inserir o  
cupom da escola). Podendo parcelar em até 6x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 50,00 ou boleto à vista.
Qualquer dificuldade de acesso ou mais informações, favor ligar diretamente para o distribuidor (51) 3094.7800.

Geografia
 ARARIBÁ Plus Geografia 8. Obra Coletiva, livro 8, São Paulo: Moderna, 2018 (livro).

Filosofia MELANI, Ricardo
Encontro com a Filosofia – Volume 3 - 2 ª ed – São Paulo : Editora Moderna, 2018.

 Livros da Editora Moderna poderão ser adquiridos pelo endereço: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia

Compras no período                    Entrega na Escola
- 21/12/2020 até 10/01/2021                   - até 20/01/2021

- 11/01/2021 até 29/01/2021                   - até 08/02/2021

- 30/01/2021 até 12/02/2021                   - até 22/02/2021                                 PIN: P9E2BB

http://www.domquixote-rs.com.br/


C91 - 9º ano do Ensino Fundamental - 2021

MATERIAIS PERMANENTES 

 lápis ou lapiseira, caneta preta e azul
 1 caixa de lápis de 24 cores
 tesoura
 cola branca
 borracha
 apontador
 régua de 20 cm
 1 caderno grande de 96 páginas, capa dura –que não seja fichário, para cada componente
 1 pen drive para alunos novos

 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 guache (cor a escolher, preferencialmente branca ou
preta), 2 pratos de papelão médios na cor parda, 2 tubos de gliter, 2 folhas de papel sulfite A2, 1 bloco de folha offpinho
lumi 120. Uma folha de papel paraná.

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

número de plásticos solicitado (pasta de Mapas).
 Ciências:    Tabela periódica

COMPONENTE RELAÇÃO DE LIVROS

Inglês
 Morino, Eliete Canesi
Hello Teens: Stage 9 / Eliete Canesi Morino, Rita Brugin de Faria: 8°. Ed São Paulo: Ática, 2019

Espanhol 
MARTIN, Ivan Rodrigues. Sítesis: curso de lengua española: volumen único: ensino médio - 2 ª ed- São
Paulo: Ática, 2014

História
VICENTINO, Claudio: Teláris história 9º ano 
Claudio Vicentino, José Bruno Vicentino. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Geografia
Simielli, Maria Elena Ramos. 
Geoatlas. Maria Elena Ramos Simielli. 35ª ed. São Paulo: Ática, 2019

Português
Dicionário

(SOMENTE ALUNOS
NOVOS)

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda
Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; coordenação de 
edição Marina Baird Ferreira. – 8ª ed. – Curitiba: Positivo 2010

     As  Editoras Ática,  Scipione,  Saraiva  e Atual,  através  de seu distribuidor  Dom Quixote,  atenderão aos pais,  no dia
08/03/2021, com preço promocional dos livros (20% de desconto), das 10h às 18h45min. Os pais poderão fazer a aquisição
dos livros na sala 107 da EFA, e também pelo site www.domquixote-rs.com.br, com cupom:   EFA2021     (basta fazer um breve  
cadastro e inserir o cupom da escola). Podendo parcelar em até 6x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 50,00
ou boleto  à  vista.  Qualquer  dificuldade de  acesso ou mais  informações,  favor  ligar  diretamente  para  o  distribuidor  (51)
3094.7800.

Filosofia MELANI, Ricardo 

Encontro com a Filosofia – 2º Edição São Paulo: Editora Moderna, 2018. Volume 4

Geografia Araribá Plus Geografia 9. Obra Coletiva, livro 9, São Paulo: Moderna

   LIVRO DA EDITORA MODERNA poderão ser adquiridos pelo endereço: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia

Compras no período                    Entrega na Escola
- 21/12/2020 até 10/01/2021                   - até 20/01/2021

- 11/01/2021 até 29/01/2021                   - até 08/02/2021

- 30/01/2021 até 12/02/2021                   - até 22/02/2021                                  PIN:  UEHFCO

http://www.domquixote-rs.com.br/

	RELAÇÃO DE LIVROS
	RELAÇÃO DE LIVROS
	RELAÇÃO DE LIVROS
	História
	Geografia
	Inglês
	Ciências
	Filosofia
	Apostila disponível para impressão na Net Copy
	Geografia

	MELANI, Ricardo

