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DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA 

 
- 500 folhas de papel sulfite branco OFÍCIO 2 – marca 
Ripax ou Chamex ou Copimax 
- 20 folhas de papel almoço COM PAUTA 
 

Deverá ser providenciado para o Dia da Reunião de 
Apresentação (25/01/19) e ser entregue para o 
professor coordenador de classe. 
 

 

DEVERÁ PERMANECER COM O ALUNO 

 
- 20 fichas pautadas 5x8 (127,0 x 203,2 mm). 
- 10 folhas de papel almaço COM PAUTA. 
- 5 cadernos “universitários”, capa flexível, 96 folhas 
cada - sendo 1 para Língua Portuguesa, 1 para 
Matemática, 1 para História, 1 para Inglês e    1 para ser 
dividido entre as demais disciplinas (evitar uso de 
fichário, principalmente nos 6ºs anos). Redação poderá 
ser dividido com outra disciplina. 
- 1 estojo contendo: borracha, apontador com reserva, 
lápis preto ou lapiseira, canetas esferográficas, corretivo 
líquido ou de fita, canetas “marca texto” com diversas 
cores, cola em bastão. 
- 1 transferidor (180º, ou 360º se for 9º ano) 
- 1 pacote de papel canson A4. 
- 1 bloco de Post it,  7,5 X  7,5 mm,  aproximadamente. 
- 1 agenda - pequena, de capa flexível, de pouco peso (1 
folha para cada dia da semana). 
- 1 régua de 30 cm acrílica transparente flexível. 
- 1 Mini Dicionário Escolar de Língua Portuguesa (nova 

ortografia)  Indicação: Aurélio - Editora Nova 
Fronteira / Aurélio - Editora Positivo / Michaelis - Editora 
Melhoramentos. 
- 1 Mini Dicionário Escolar de Inglês - Português / 

Português - Inglês (nova ortografia)  Indicação: 
Longman / Oxford / The Landmark  

- 1 Atlas Geográfico (edição atualizada)  Indicação: 
Geoatlas Básico - Maria Elena Simielli - Editora Ática. 

 

 
 
 

PARA AS AULAS DE ARTE  

 

- 1 bloco de papel Canson A3 branco (150 g/m²). 
- 2 marcadores permanentes pretos (2,0 mm). 
- 1 pincel atômico preto. 
- 1 pasta com elástico. 
- 1 estojo grande (“nécessaire” ou bolsinha plástica) 
contendo: 
- 1 lápis preto 6B, lápis de cor, canetinha hidrográfica, 
tesoura de uso escolar, tubo de cola bastão, tinta 
acrílica nas cores azul, vermelho, amarelo, preto, 
branco, verde e laranja, pincéis chatos nº 02 e nº 08, 1 
copo de plástico duro (para atividade com tinta), pano 
de limpeza do tipo Perfex ou flanela (para atividade com 
tinta).  
 
 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático da Plataforma de Ensino Eleva – 
4 volumes já se encontra a venda na 
secretaria do Colégio e poderá ser pago 
em até 6 vezes no cartão de crédito.  
Não aceitamos cheques. 
Os professores darão início ao 1° 

volume em 28/01/2019– primeiro dia de aula. 
Reserve já o seu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 

8º e 9º Ano do Ensino Fundamental II 

Todo material e uniforme 
escolar deverão ser 

identificados com o nome 
completo do aluno. 

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO - PAIS E PROFESSORES: DIA 25/01/2019 – 6ª feira 
  

O MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO deverá ser providenciado para o 1º dia de aula: 28/01/2019 – 2ª feira. 
 

Maiores informações em Janeiro/19 no site do Colégio: www.manoelmoratto.com.br 
 

http://www.manoelmoratto.com.br/

