
 

  FTD Sistema de Ensino – material adquirido na papelaria, no colégio  

 Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD – 

última edição. 

 Filosofia: Metodologia OPEE (Empreendedor Júnior: Construindo Projetos de Vida)– 

6º ano - FTD 

Livros Paradidáticos: 

 Kit anual:  Cultivando leitores – 6º ano – FTD 

 

Itens de papelaria: 

 Um estojo contendo: caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, caneta marca 

texto, lápis de escrever, lápis de cor, cola bastão, tesoura sem ponta e apontador 

com reservatório. 

 Arte: Um caderno de cartografia 60 folhas sem margem.  

 História: Um caderno grande de 48 folhas. 

 Matemática: Um caderno grande de 96 folhas. 

 Filosofia: Um caderno pequeno de 48 folhas  

 Geografia: Um caderno pequeno de 48 folhas. 

 Ensino Religioso: Um caderno pequeno de 48 folhas. Este caderno será dividido com 

a disciplina de Inglês. 

 Língua Portuguesa: Um caderno grande de 96 folhas; uma pasta com 30 plásticos 

para portfólio das Produções de Texto. 

 Ciências: Um caderno grande de 96 folhas. 

 Educação Física: Um caderno pequeno de 48 folhas de caligrafia. 

Obs.: Colocar nome em todos os materiais. 

           Encapar os livros e cadernos. 
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  FTD Sistema de Ensino – material adquirido na papelaria, no colégio  

 Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD – última edição. 

 Filosofia: Metodologia OPEE– 7º ano - FTD 

Livros Paradidáticos: 

 Kit anual:  Cultivando leitores – 7º ano – FTD 

 

Itens de papelaria: 

 Um estojo contendo: caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, caneta marca texto, lápis de 

escrever, lápis de cor, cola bastão, tesoura sem ponta e apontador com reservatório. 

 Arte: Um caderno de cartografia 60 folhas sem margem (pode ser utilizado o mesmo de 2018). 

 História: Um caderno grande de 48 folhas. 

 Matemática: Um caderno grande de 96 folhas. 

 Filosofia: Um caderno pequeno de 48 folhas  

 Geografia: Um caderno pequeno de 48 folhas. 

 Ensino Religioso: Um caderno pequeno de 48 folhas. Este caderno será dividido com a 

disciplina de Inglês.  

 Educação Física: Um caderno pequeno de 48 folhas de caligrafia. 

 Língua Portuguesa: Um caderno grande de 96 folhas; uma pasta com 30 plásticos para portfólio 

das Produções de Texto. 

 Ciências: Um caderno grande de 96 folhas. 

 

 

Obs.: Colocar nome em todos os materiais. 

           Encapar os livros e cadernos. 
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 FTD  FTD Sistema de Ensino – material adquirido na papelaria, no colégio  

 Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD – última edição. 

 Filosofia: Metodologia OPEE– 8º ano - FTD 

Livros Paradidáticos: 

 Kit anual:  Cultivando leitores – 8º ano – FTD 

 

Itens de papelaria: 

 Um estojo contendo: caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, caneta marca texto, lápis de 

escrever, lápis de cor, cola bastão, tesoura sem ponta e apontador com reservatório. 

 Arte: Um caderno de cartografia 60 folhas sem margem (pode ser utilizado o mesmo de 2018). 

 História: Um caderno grande de 48 folhas. 

 Matemática: Um caderno grande de 96 folhas. 

 Filosofia: Um caderno pequeno de 48 folhas (este caderno será dividido com a disciplina de 

Educação Física). 

 Geografia: Um caderno pequeno de 48 folhas. 

 Ensino Religioso: Um caderno pequeno de 48 folhas. Este caderno será dividido com a disciplina 

de Inglês.  

 Língua Portuguesa: Um caderno grande de 96 folhas; uma pasta com 30 plásticos para portfólio 

das Produções de Texto. 

 Ciências: Um caderno grande de 96 folhas. 

 

 

Obs.: Colocar nome em todos os materiais. 

           Encapar os livros e cadernos. 
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 FTD  FTD Sistema de Ensino – material adquirido na papelaria, no colégio  

 Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD – última edição. 

 Filosofia: Metodologia OPEE– 9º ano – FTD 

 

Livros Paradidáticos: 

 Kit anual:  Cultivando leitores – 9º ano – FTD 

 

Itens de papelaria: 

 

 Um estojo contendo: caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, caneta marca texto, lápis de 

escrever, lápis de cor, cola bastão, tesoura sem ponta e apontador com reservatório. 

 Arte: Um caderno de cartografia 60 folhas sem margem (pode ser utilizado o mesmo de 2018). 

 História: Um caderno grande de 48 folhas. 

 Matemática: Um caderno grande de 96 folhas. 

 Filosofia: Um caderno pequeno de 48 folhas.  

 Geografia: Um caderno pequeno de 48 folhas. 

 Ensino Religioso: Um caderno pequeno de 48 folhas. Este caderno será dividido com a 

disciplina de Inglês.  

 Língua Portuguesa: Um caderno grande de 96 folhas; uma pasta com 30 plásticos para portfólio 

das Produções de Texto. 

 Ciências: Um caderno grande de 96 folhas. 

 

 

Obs.: Colocar nome em todos os materiais. 

           Encapar os livros e cadernos. 
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