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EDUCAÇÃO MUSICAL - A LISTA ESTÁ ORGANIZADA POR PROFESSOR: 
 

 
Profº Affonso: flauta, apostila e caderno de música (7º e 8º) e EM (apostila) 
 
Profº Augusto: flauta doce, caderno de música e apostila. 
 
Profª Milena: flauta e apostila (8º e 9º) e EM (apostila) 
 
Profª Christina Schwenck (Material para 6º e 7º anos):  
-caderno pautado musical; 
-caderno comum; 
-flauta doce soprano Yamaha germânica; 
-pasta de elástico; 
-1 maço de folhas almaço; 
-estojo com lápis, borracha, caneta azul, caneta preta, lápis de cor, tesoura e cola; 
-apostila. 
 
8º ano: 
-caderno pautado musical; 
-flauta doce soprano Yamaha germânica; 
-apostila. 
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6º ano 

Ensino 
Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS 
  1 pasta polionda tamanha A3;  
  1 bloco de papel Canson, tamanho A3 (Gramatura 140g/m2 ou mais); 
  1 pedaço de plástico grosso, o suficiente para cobrir o tampo da mesa; 
  2 canetas de retroprojetor preta, sendo uma de ponta mais fina e outra mais 

grossa; 
  Tesoura com ponta; 
  1 tubo de cola líquida Polar Arte; 
  1 borracha branca; 
  1 régua de 30 cm; 
  2 lápis pretos nº 2; 
  Tinta guache: azul ciano, magenta, amarelo, preto e branco; 
  Pincéis: nº 8, nº 12 e nº16 marca, preferencialmente, Tigre; 
  1 copo plástico; 
  1 pano para limpeza de pincéis; 
  1 caixa de lápis de cor aquarelável Faber Castell, (mínimo de 12 cores, 

preferencialmente 24 cores); 
 1 kit de hidrocor de ponta grossa, preferencialmente Faber Castel (mínimo de 12 

cores). 
 1 caixa de lápis de cera grosso de 12 cores. 

Obs.: A equipe de Artes Visuais ressalta a importância do material para o 
desenvolvimento pleno das atividades práticas. Esse material seguirá do 6º ao 9º 
ano, portanto, é necessário que seja de boa qualidade e que o aluno seja 
cuidadoso. 

Material Teórico: As apostilas serão fornecidas pelo Colégio. 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 
 Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

GEOGRAFIA 
 1) Atlas Geográfico Espaço Mundial.  

Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna 
OBS: É O MESMO DO PEDRINHO E SERÁ USADO ATÉ O 9O ANO. 

 2) Geografia em Mapas: introdução à cartografia 
Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna. 
Obs: Será usado no 6o e 7o ano 

 
Obs.: sugestão para todos - solicitar pasta tamanho A4 e agenda. 

FRANCÊS 
 C'est Nous! Vol. 1. Material didático elaborado pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

MATEMÁTICA – Turmas 601, 603, 605.: 
 

 1 cartolina colorida 
 1 folha de EVA (60 x 40 x 0,2) cm 
 2 envelopes A4 (ou semelhantes para guarda dos jogos) 
 1 cola plástica ou bastão 
 1 tesoura 
 1 régua 
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 1 caixa de hidrocor colorido  

EDUAÇÃO FÍSICA 
 Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM. 

DESENHO 
 lapiseira 0,5 HB (ou lápis HB)  
 borracha branca e macia 
  par de esquadros (tamanho 16 cm, acrílico) 
  régua (tamanho 30 cm, acrílico) 
  transferidor (180º/360º, acrílico) 
  compasso 
  bloco prancha A4 com margem e legenda  
  pasta para guardar o material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º ano 

Ensino 
Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS 
  1 pasta polionda tamanho A3; 
  1 bloco de papel Canson tamanho A3 (Gramatura 140g/m2 ou mais); 
  1 pedaço de plástico grosso o suficiente para cobrir o tampo da mesa; 
  2 canetas de retroprojetor preta, sendo uma de ponta mais fina e outra mais 

grossa; 
  Tesoura com ponta; 
 1 tubo de cola líquida Polar Arte; 
  1 régua de 30 cm; 
  2 lápis pretos nº 2; 
  Tinta guache: azul ciano, magenta, amarelo, preto, branco e marrom; 
  1 copo plástico; 
  1 pano para limpeza de pincéis; Pincéis: nº 8, nº 12 e nº 16, preferencialmente, 

da marca Tigre; 
  1 caixa de lápis de cor aquarelável, Faber Castell (mínimo de 12 cores, 

preferencialmente 24 cores); 
 

Obs.: Este material é quase o mesmo do ano anterior e seguirá ao longo de todas 
as séries em Artes Visuais, sendo importante ter boa qualidade e que o aluno seja 
cuidadoso.  

Material Teórico: As apostilas serão fornecidas pelo Colégio. 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 

Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

CIÊNCIAS SOCIAIS 
 7º ano: Livro didático "Sociedade em Movimento 7" (Editora Moderna). 
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GEOGRAFIA 
 1) Atlas Geográfico Espaço Mundial.  

Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna 
OBS: É O MESMO DO PEDRINHO E SERÁ USADO ATÉ O 9O ANO. 

 2) Geografia em Mapas: introdução à cartografia 
Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna. 
Obs: Será usado no 6o e 7o ano 

 
Obs.: sugestão para todos - solicitar pasta tamanho A4 e agenda. 

FRANCÊS 
 C'est Nous! Vol. 2. Material didático elaborado pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

EDUAÇÃO FÍSICA 
Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM.  

 

 

 

8º ano Ensino 

Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º ano 

Ensino 
Fundamental 

 

ARTES 
 

 1 bloco de papel Canson tamanho A3 (Gramatura 140g/m2 ou mais); 
 2 canetas para retroprojetor preta, sendo uma de ponta fina e outra mais grossa; 
 1 tesoura com ponta; 
 1 tubo de cola líquida Polar Arte; 
 1 borracha branca; 
 1 régua de 30 cm; 
 2 lápis 2B e 6B. 
 1 caixa de lápis de cor aquarelável Faber Castell (mínimo de 12 cores, 

preferencialmente 24 cores);  
 1 kit de hidrocor de ponta grossa preferencialmente Faber Castell (mínimo 12 

cores).  
 

Obs.: Este material é quase o mesmo do ano anterior e seguirá ao longo de todas 
as séries em Artes Visuais, sendo importante ter boa qualidade e que o aluno seja 
cuidadoso. 
 
Material Teórico: As apostilas serão fornecidas pelo Colégio. 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

GEOGRAFIA 
 1) Atlas Geográfico Espaço Mundial.  

Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna 
OBS: É O MESMO DO PEDRINHO E SERÁ USADO ATÉ O 9O ANO. 

FRANCÊS 
 C'est Nous! Vol. 3. Material didático elaborado pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

EDUAÇÃO FÍSICA 
 Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM. 
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9º ano 

Ensino 
Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º ano 

Ensino 
Fundamental 

 

ARTES VISUAIS  
 1 bloco de papel Canson tamanho A3 (Gramatura de 140g/m2 ou mais); 
 1 caneta para retroprojetor permanente na cor preta ponta grossa; 
 1 tesoura com ponta; 
 1 régua de 30 cm;  
 1 tubo de cola líquida Polar Arte; 
 1 borracha branca; 
 1 lápis 2B. 
 1 caixa de lápis de cor aquarelável Faber Castell (mínimo de 12 

cores, preferencialmente 24 cores);  
 1 caixa de pastel oleoso (12 cores); 

 
Obs.: A equipe de Artes Visuais ressalta a importância do material para o 
desenvolvimento pleno das atividades práticas. Esse material seguirá do 6º ao 9º 
ano, portanto, é necessário que seja de boa qualidade.  
 
Material Teórico: As apostilas serão fornecidas pelo Colégio. 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 

Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

GEOGRAFIA 
 1) Atlas Geográfico Espaço Mundial.  

Graça Maria Lemos Ferreira. Editora Moderna 
OBS: É O MESMO DO PEDRINHO E SERÁ USADO ATÉ O 9O ANO. 

FRANCÊS 
 9o ano - Nouveau PIXEL 2 - Méthode de Français livre de l'élève  + cahier 

d'activités.  Ed. CLE International (Já adquirido pelo aluno no 8o. ano em 2019) 

EDUAÇÃO FÍSICA 
 Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS  
 1º ano do ensino médio o material será pedido de acordo com o projeto 

que for desenvolvido no semestre.   
 Material Teórico: As apostilas serão fornecidas pelo Colégio. 

FRANCÊS 
1. Ensino Médio - alunos que já estudaram Francês no CPII: 
 -  Adosphère 4 - Méthode de Français. Ed. Hachette. Somente o livro do 

aluno, mesmo material para as 3 séries. 
 

2. Ensino Médio - alunos iniciantes no CPII: 
 1a. série: Réseaux - Material didático produzido pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

EDUAÇÃO FÍSICA 
 Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM. 
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1ª Série 

Ensino Médio 

 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 

Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Série 

Ensino Médio 

 

FRANCÊS 
3. Ensino Médio - alunos que já estudaram Francês no CPII: 
 -  Adosphère 4 - Méthode de Français. Ed. Hachette. Somente o livro do 

aluno, mesmo material para as 3 séries. 
 

4. Ensino Médio - alunos iniciantes no CPII: 
 1a. série: Réseaux - Material didático produzido pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 

Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

EDUAÇÃO FÍSICA 
 Coletes amarelo para as meninas e azul para os meninos do 6º ao 2º ano EM. 

 

 

 

 

3ª Série 

Ensino Médio 

 

FRANCÊS 
5. Ensino Médio - alunos que já estudaram Francês no CPII: 
 -  Adosphère 4 - Méthode de Français. Ed. Hachette. Somente o livro do 

aluno, mesmo material para as 3 séries. 
 

6. Ensino Médio - alunos iniciantes no CPII: 
 1a. série: Réseaux - Material didático produzido pelos professores do 

departamento e distribuído gratuitamente aos alunos. 

INGLÊS 
 O livro será fornecido, solicitamos que seja encapado e etiquetado com o nome 

do aluno. 
 Caderno 48 pgs. 

Se tiver um dicionário bilíngue em casa, de qualquer editora. 

 


