
 
 

 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 - 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS:  

● 1° trimestre: Raul da ferrugem azul – Ana Maria Machado 
● 2° trimestre: O menino do dedo verde – Maurice Druon 
● 3° trimestre: Bisa Bia, Bisa Bel – Ana Maria Machado 
● 10 folhas de papel almaço para utilização em Literatura, Língua Portuguesa e Produção Textual 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
01 bloco de papel Colorido A4 (75 g/m²) 
02 cartolinas brancas 
01 folha de papel crepom (qualquer cor) 
01 pacote de balões  nº 9 com 50 balões (vermelho) 
02 folhas de papel laminado 48 x 60 cm 
01 marcador permanente (preto) 
01 pincel nº14 (para uso coletivo) 
01 pacote de gesso comum tipo II – 1Kg 
01 pacote de palito de picolé com 50 unidades 
01 revista para recorte (usada) 
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 caderno para cada disciplina ou um caderno grande de 12 matérias  
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, régua, tesoura sem ponta, cola bastão, lápis de cor,  canetinha hidrocor, marca 

texto)  
01 Atlas geográfico escolar   
01 compasso   
01 transferidor   
01 lápis 6B  
01 garrafa para água  
 
UNIFORME  
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 

As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 

Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
LISTA DE MATERIAIS 2023 - 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS:  

● 1° trimestre: Meu pé de laranja lima – José Mauro de Vasconcelos  
● 2° trimestre: Alice no país das Maravilhas – Lewis Carroll  
● 3° trimestre: Coraline – Neil Gaiman  
● 10 folhas de papel almaço para utilização em Literatura, Língua Portuguesa e Produção Textual 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
02 cartolinas brancas  
01 pincel nº 4  
01 rolo de fita papel Kraft 
01 pacote de lantejoulas grande (cor opcional) 
01 lápis 6B 
01 bloco de papel Colorido A4 (75 g/m²) 
01 pacote de palito de churrasco com 50 unidades 
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional)  
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 

01 caderno para cada disciplina ou 01 caderno grande de 12 matérias   
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, régua, cola bastão, tesoura sem ponta, lápis de cor,  canetinha hidrocor, marca 

texto)  

01 compasso   

01 transferidor   

01 lupa simples   

01 garrafa para água   
 
UNIFORME  
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 

As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 

Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 - 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2022. 
 
PARADIDÁTICOS:  

● 1º trimestre: Vamos aquecer o sol – José Mauro de Vasconcelos  
● 2º trimestre: A droga da obediência – Pedro Bandeira  
● 3º trimestre: Por um simples pedaço de cerâmica – Linda Sue Park  
● 10 folhas de papel almaço para utilização em Literatura, Língua Portuguesa e Produção Textual 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
02 folhas de papel cartão (amarelo ou azul)  
01 tubo de tinta acrílica para tela (cores primárias)  
02 cartolinas brancas  
01 paleta de aquarela simples (para uso coletivo) 
1,5 metro de TNT (cor branca) 
10 folhas de jornal  
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
01 bloco de papel Colorido A4 (75 g/m²) 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 

01 caderno para cada disciplina ou um caderno grande de 12 matérias  
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, cola bastão, régua de 30cm, tesoura sem ponta, lápis de cor 12 cores, 
canetinha hidrocor, marca texto)  

01 compasso   

01 transferidor   
01 lápis 6B  

01 pincel n° 14   

01 garrafa para água   
 
UNIFORME  
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 

As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 

Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2023 - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS:  

● 1º trimestre: A revolução dos bichos – George Orwell   
● 2º trimestre: O sol é para todos – Harper Lee  
● 3º trimestre: Quarto de despejo – Carolina Maria de Jesus  
● 10 folhas de papel almaço para utilização em Literatura, Língua Portuguesa e Produção Textual 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
02 folhas de papel cartão (preto ou vermelho)  
02 cartolinas brancas  
01 marcador permanente ( cores preto ou vermelho )  
01 rolo de papel alumínio  
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
01 bloco de papel Colorido A4 (75 g/m²) 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 

01 caderno para cada disciplina ou um caderno grande de 12 matérias   
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, cola bastão, régua, tesoura sem ponta, lápis de   

cor, canetinha hidrocor, marca texto)  

01 compasso   

01 transferidor   
01 lápis 6B  
01 pincel n° 14   

01 garrafa para água   
 
UNIFORME  
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 

As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 

Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  
 
 


