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Lista de Material Escolar 6° Ano ao 9° Ano - 2021 
MATERIAL ADQUIRIDO PELOS PAIS: 
> 06 cadernos universitários ou um fichário com 08 
divisórias. 
> 01 tubo de cola branca grande. 
> 01 tubo de cola em bastão grande. 
> 01 marca texto. 
> 01 caneta esferográfica azul. 
> 01 caneta esferográfica vermelha. 
> 02 lápis preto n°2 ou lapiseira 0,7mm. 
> 02 borrachas branca pequena. 
> 01 apontador com reservatório. 
> 01 caixa de lápis de cor 12 cores. 
> 01 estojo de canetinhas hidrográfica 12 cores. 
> 01 caixa de giz de cera. 
> 01 caixa com 06 potes de plasticor. 
> 01 tesoura sem ponta. 
> 01 régua de acrílico de 30 cm. 
> 01 jogo de esquadro e transferidor. 
> 01 compasso 
> 01 estojo grande para uso do aluno. 
> 01 mini dicionário da língua portuguesa. 
> 01 mini dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. 
> 01 pincel chato nº 10. 
> 01 pincel chato nº 14. 
> 01 pincel chato nº 20. 
          Obs.: O material escolar que sobra de anos                             
.         anteriores deve ser reaproveitado.   

 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE APOIO: 
        - Agenda escolar; 
        - Educação Financeira; 
        - Atividade Maker; 
        - Positivo On; 
        - Sistema de vídeo aula; 
        - Livros digitais; 
        - Avaliações Digitais; 
        - Material Didático do Sistema Positivo de Ensino: 4 
livros (sendo 1 por bimestre com todas as matérias). Senha 
Portal Positivo (com direito a visualizar o conteúdo do 
bimestre, enciclopédia, dicionário, pesquisas, jogos 
direcionados ao conteúdo e exercícios complementares) 
Cadernos de atividades complementares. 
 
Valor total do Material R$2.063,60 a ser 
comprado direto com a Livres Livraria através 
do site: 
www.livreslivraria.com.br/santabarbara 
 

 
 
 

 
Grade Curricular (Professoras Pedagogas e Psicopedagogas) 

Português, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Artes e Ciências (Física e Química 9º ano). 
 

Parte Diversificada (Professores Especialistas) 
Inglês, Ed. Física. 

 
Projetos 

Festival de Idiomas, Festa Junina, Feira Cultural, Informática Educacional, Educação Financeira, 
Cultura Maker. 

 
Cursos Extras 

Minecraft, Futsal, Jiu-Jitsu, Kung-Fu, Ballet e Jazz. 
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