Lista de Material – Ensino Fundamental II - 6º ano - 2019
LIVROS A SEREM TRABALHADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO:
 Leitura para ser trabalhada no 1º semestre: História meio ao contrário – Ana Maria Machado – Ed. Ática.
 Leitura para ser trabalhada no 2º semestre: O Mistério do Caderninho Preto – Ruth Rocha – Ed. Salamandra
Obs.: Caso a opção seja uso de caderno universitário de 12 matérias, deixar reservado 3 partes para Matemática, 2 para
Língua Portuguesa e 1 parte para cada uma das demais disciplinas.
 Língua Portuguesa e Produção de Texto
01 Minidicionário da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia
01 caderno espiral universitário (96 fls) para Língua Portuguesa
01 caderno espiral universitário (48 fls) para Produção de Texto
 Língua Inglesa e Língua Espanhola:
01 minidicionário para Inglês e outro para Espanhol (sugestão: Cambridge ou Oxford)
01 caderno espiral universitário (48 fls) para as duas disciplinas (o caderno será usado no 6º e 7º ano)
 Arte:
50 folhas de papel A4
 Ensino Religioso:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Matemática e DG:
01 caderno espiral universitário (96 fls) para Matemática
01 compasso/ grafite para compasso
01 transferidor meia-volta
01 jogo de dois esquadros (transparente – um de 45º e outro de 60º) – sem a ponta arredondada
01 régua dura e transparente de 30 cm
04 folhas de papel milimetrado (trazer quando solicitado)
01 pasta de plástico transparente com elástico para os materiais de DG
01 calculadora simples
01 dado convencional
 História:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Geografia:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Ciências:
01 caderno espiral universitário (96 fls)
Material básico para uso em todas as disciplinas: (repor quando necessário)
01 lápis preto nº 02, 01 apontador, 01 borracha branca escolar, 01 caneta esferográfica azul, 01 vermelha e 01 preta, 01
bloco pautado para rascunho, 01 caneta marca texto – amarela, 01 cola branca 90 g, 01 jogo de caneta hidrocor (12
cores), 01 jogo de lápis de cor (12 cores), 01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações em casa,
01 tesoura sem ponta (simples e sem enfeite), 01 pacote de bloco creative paper (trazer quando solicitado), 01 pacote de
folha A4 colorido (trazer quando solicitado), 01 pendrive , 01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental
II – 6º Ano – 2019.
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
Observações:
 Os materiais acima relacionados devem ser identificados com o nome do (a) aluno (a) e deverão ser trazidos para a
escola diariamente, de acordo com o horário escolar.
 Os módulos educativos serão entregues, aos alunos, durante o ano letivo, na Escola, conforme calendário.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório. Quando o (a) aluno
(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno nas primeiras páginas.

 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades pedagógicas.
Dicionários: Serão de uso DIÁRIO do aluno em suas atividades casa/classe.
 A partir do 6º ano do Ensino Fundamental II, não é permitido o uso de short saia para as meninas.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Ensino Fundamental II - 7º ano – 2019
LIVROS A SEREM TRABALHADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO:
 Leitura para ser trabalhada no 1º semestre: O Menino Narigudo – Walcyr Carrasco – Ed. Moderna
 Leitura para ser trabalhada no 2º semestre: Luna Clara e Apolo Onze – Adriana Falcão - Ed. Salamandra
Obs.: Caso a opção seja uso de caderno universitário de 12 matérias, deixar reservado 3 partes para Matemática, 2 para
Língua Portuguesa e 1 parte para cada uma das demais disciplinas.
 Língua Portuguesa e Produção de Texto
01 Minidicionário da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia
01 caderno espiral universitário (96 fls) para Língua Portuguesa
01 caderno espiral universitário (48 fls) para Produção de Texto
 Língua Inglesa e Língua Espanhola:
01 minidicionário para Inglês e outro para Espanhol (sugestão: Cambridge ou Oxford)
01 caderno espiral universitário (48 fls) para as duas disciplinas (o caderno será usado no 6º e 7º ano)
 Arte:
50 folhas de papel A4
 Ensino Religioso:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Matemática e DG:
01 caderno espiral universitário (96 fls) para Matemática
01 compasso/ grafite para compasso
01 transferidor meia-volta
01 jogo de dois esquadros (transparente – um de 45º e outro de 60º) – sem a ponta arredondada
01 régua dura e transparente de 30 cm
04 folhas de papel milimetrado (trazer quando solicitado)
01 pasta de plástico transparente com elástico para os materiais de DG
01 calculadora simples
01 dado convencional
 História:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Geografia:
01 caderno espiral universitário (48 fls)
 Ciências:
01 caderno espiral universitário (96 fls)
Material básico para uso em todas as disciplinas: (repor quando necessário)
01 lápis preto nº 02, 01 apontador, 01 borracha branca escolar,01 caneta esferográfica azul, 01 vermelha e 01 preta, 01
caneta marca texto – amarela, 01 cola branca 90 g, 01 jogo de caneta hidrocor (12 cores), 01 jogo de lápis de cor (12
cores), 01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações em casa, 01 tesoura sem ponta (simples e sem
enfeite), 01 bloco pautado para rascunho, 01 pacote de bloco creative paper (trazer quando solicitado), 01 pacote de
folha A4 colorido (trazer quando solicitado), 01 pendrive, 01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental
II – 7º Ano – 2019.
.
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
Observações:
 Os materiais acima relacionados devem ser identificados com o nome do (a) aluno (a) e deverão ser trazidos para a
escola diariamente, de acordo com o horário escolar.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades pedagógicas.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório. Quando o (a) aluno
(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno nas primeiras páginas.

 Dicionários: Serão de uso DIÁRIO do aluno em suas atividades casa/classe.
 Sugerimos atenção especial à qualidade dos materiais de DG adquiridos visando à durabilidade de cada um deles.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Ensino Fundamental II - 8º ano – 2019
Livros a serem trabalhados no decorrer do ano letivo:
 Leitura obrigatória para trabalhos em sala de aula:
 1ª unidade: Minha vida de menina – Helena Morley – Companhia de bolso
 2ª unidade: Histórias de detetive - Vários autores - Editora Ática e Somos
 3ª unidade: Comédias para se ler na escola. Luis Fernando Veríssimo. Companhia das letras.
 Língua Portuguesa:
01 dicionário da Língua Portuguesa
Redação - 01 caderno grande de 01 matéria (de preferência o mesmo utilizado no 7º ano)
 Ensino Religioso
01 caderno grande de 01 matéria (48 folhas).
OBS.: Os materiais usados ocasionalmente, durante as aulas de Ensino Religioso, serão pedidos ao longo do ano letivo pelo
professor.
 Língua Inglesa e Espanhola:
01 dicionário para Inglês (sugestão: Oxford ou Longman)
 Arte:
01 Caderno de desenho grande
01 bloco criative paper
OBS.: Os materiais usados ocasionalmente, durante as aulas de Arte, serão pedidos ao longo do ano letivo pelo professor.
 Matemática e DG
Grafite para compasso
01 compasso
01 transferidor meia-volta
01 jogo de dois esquadros (transparente)
01 régua dura e transparente de 30cm
01 bloco de papel milimetrado
01 dado convencional
01 pasta de plástico transparente com elástico para os materiais de DG
01 calculadora simples
 Material básico para uso em todas as disciplinas: (repor quando necessário)
01 caderno universitário – 10 matérias
01 caderno 96 folhas (Matemática)
01 lápis preto nº 02
01 apontador
01 borracha branca escolar
01 caneta esferográfica preta
01 caneta marca texto – amarelo
01 cola branca 90 g
01 jogo de caneta Hidrocor (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores)
01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações em casa
01 tesoura sem ponta (simples e sem enfeite)
01 pen-drive para uso do aluno durante o ano
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental II – 8º Ano – 2019.
Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.


Observação:
Caso o aluno opte pelo uso do fichário, ele fica opcional, em substituição ao caderno pedido.

 Os materiais acima relacionados são de uso individual e devem ser identificados com o nome do (a) aluno (a).
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório. Quando o (a) aluno
(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno nas primeiras páginas.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades pedagógicas.
 Os alunos que fizerem a opção por cadernos de capa dura não precisam encapá-los. (Alertamos que este tipo de caderno aumenta o
peso da mochila).
 Dicionários: Os dicionários, devidamente etiquetados com o nome do aluno, deverão ser trazidos para a escola quando solicitados
pelo professor e nos dias de avaliações. Nas atividades realizadas em casa, o uso dos dicionários deve ser constante.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de material – Ensino Fundamental II - 9º ano – 2019
Livros a serem trabalhados no decorrer do ano letivo - Leitura obrigatória para trabalhos em sala de aula:
 1ª unidade: Histórias para não dormir. Vários autores – Editora Ática e Somos
 2ª unidade: 50 contos de Machado de Assis. Machado de Assis – Seleção John Gledson. Companhia das letras
 3ª unidade: A morte e a morte de Quincas Berro dágua. Jorge Amado - Companhia das letras.
 Língua Portuguesa:
01 dicionário da Língua Portuguesa
Redação - 01 pasta catálogo preta (4 furos) e 30 fls sacola plástica (04 furos)
 Ensino Religioso:
01 caderno grande de 01 matéria (48 folhas).
OBS.: Os materiais usados ocasionalmente, durante as aulas de Ensino Religioso, serão pedidos ao longo do ano letivo pelo
professor.
 Língua Inglesa e Espanhola:
01 dicionário para Inglês (sugestão: Oxford ou Longman)
01 dicionário para Espanhol
 Arte:
01 Caderno de desenho grande (de preferência o mesmo utilizado no 8º ano)
01 bloco criative paper
OBS.: Os materiais usados ocasionalmente, durante as aulas de Arte, serão pedidos ao longo do ano letivo pelo professor.
 Química e Física:
01 tabela periódica – Será utilizada em sala de aula e nos dias de avaliações.
 Matemática e DG:
Grafite para compasso
01 compasso
01 transferidor meia-volta
01 jogo de dois esquadros (transparente)
01 régua dura e transparente de 30 cm
01 bloco de papel milimetrado
01 pasta de plástico transparente com elástico para os materiais de DG
01 calculadora simples
 Material básico para uso em todas as disciplinas: (repor quando necessário)
01 caderno universitário – 10 matérias
01 caderno 96 folhas (Matemática)
01 lápis preto nº 02
01 apontador
01 borracha branca escolar
01 caneta esferográfica preta
01 caneta marca texto – amarelo
01 cola branca 90 g
01 jogo de caneta Hidrocor (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores)
01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações em casa
01 tesoura sem ponta (simples e sem enfeite)
01 pen-drive para uso do aluno durante o ano
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental II – 9º Ano – 2019.
Os Módulos Anglo poderão se adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
Observação: Caso o aluno opte pelo uso do fichário, ele fica opcional, em substituição ao caderno pedido.
 Os materiais acima relacionados são de uso individual e devem ser identificados com o nome do (a) aluno (a).
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses materiais.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório. Quando o (a) aluno
(a) receber a agenda, favor preencher os dados do aluno nas primeiras páginas.

 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades pedagógicas.
Os alunos que fizerem a opção por cadernos de capa dura não precisam encapá-los. (Alertamos que este tipo de caderno aumenta o
peso da mochila).
 Dicionários: Os dicionários, devidamente etiquetados com o nome do aluno, deverão ser trazidos para a escola quando solicitados
pelo professor e nos dias de avaliações. Nas atividades realizadas em casa, o uso dos dicionários deve ser constante.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

