
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 - 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

- MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2022. 
 
- UNIFORME DE USO DIÁRIO: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado 
desde o primeiro dia de aula. 
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 
 
- LIVROS PARADIDÁTICOS:  

• 1° trimestre: Raul de ferrugem azul – Ana Maria Machado 
• 2° trimestre: O menino do dedo verde – Maurice Druon 
• 3° trimestre: A chave de casa – Ivan Jaf 

- MATERIAL DE ARTE QUE FICA NO COLÉGIO:  
01 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m2)  
01 pote (250ml) de tinta guache (cores preta ou branca)  
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 argila (1kg) 
01pacote de palito de picolé com 50 unidades 
01revista para recorte (usada) 
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
 
- MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA:  
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 lupa simples   
01 lápis 6B  
01 garrafa para água  
01 álcool gel individual  
máscaras (02 para troca e 01 reserva, caso seja necessário e permaneça o cenário pandêmico)  
 
- EDUCAÇÃO FÍSICA (INDISPENSÁVEL) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
Nos meses mais quentes, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando 
aptidão para atividade física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 
01 toalha de banho 
01 óculos denatação  
01 touca 
 
 
01 maiô, sunga ou calção  
01 par de chinelos de borracha 
 



OBS.: 
- Os responsáveis serão avisados com antecedência sobre o início das aulas na piscina, para que tenham tempo 
hábil para providenciar o que é necessário para mesma. 
- Todos os itens devem conter o nome do aluno(a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
 
- Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2021. 

- Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 
 
- FEIRA DE LIVROS PARADIDÁTICOS USADOS: A equipe da nossa Biblioteca promoverá uma feira para 
troca/compra/venda dos livros paradidáticos. Atenção aos prazos e critérios: 
 
De 22 a 26/11, , os interessados em vender os seus livros paradidáticos/literatura do ano de 2021 deverão 
entregá-los à Biblioteca para avaliação. O horário de atendimento será das 8h às 21h. 
 
Serão aceitos somente os livros que obedeçam aos seguintes critérios: 
* Façam parte da Lista de materiais de 2021 e que se repetiram na lista de 2022 e estejam em bom estado de 
conservação. Não serão comercializadas as apostilas do Sistema de Ensino Positivo, que são consumíveis. Estes 
materiais serão entregues aos alunos no início do ano letivo. 
 
De 01 a 10/12 – os interessados em comprar os livros paradidáticos/literatura da lista de 2022 devem comparecer 
na biblioteca das 8h às 21h. 
 
Preços e forma de pagamento: 
O preço tanto para a compra, quanto para a venda será de R$10,00 e somente será aceito pagamento em dinheiro. 
Os livros e os valores referentes à venda que não forem retirados até o dia 28 de fevereiro de 2022 serão doados 
para instituições de caridade, ou revertidos em acervo. 
 
- Início das aulas 2022 – 15/02 
 

- Os materiais que ficam no colégio, poderão ser entregues no dia 02/02/2022, das 8h às 12h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
LISTA DE MATERIAIS 2022 - 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

- MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2022. 
 
- UNIFORME DE USO DIÁRIO: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado 
desde o primeiro dia de aula. 
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 
 
- LIVROS PARADIDÁTICOS:  

• 1° trimestre: Meu pé de laranja lima – José Mauro de Vasconcelos  
• 2° trimestre: Ponte para Terabítia – Katherine Paterson  
• 3° trimestre: Bisa Bia, Bisa Bel – Ana Maria Machado  

 
- MATERIAL DE ARTE QUE FICA NO COLÉGIO:  
01 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 pote (250ml) de tinta guache 
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões (verde) 
01 bloco de desenho A3 (creme ou branco – 140g/ m2 ) 
01 pacote de palito de churrasco com 50 unidades 
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional)  
 
- MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA:  
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   
01 álcool gel individual  
máscaras (02 para troca e 01 reserva, caso seja necessário e permaneça o cenário pandêmico)  
 
- EDUCAÇÃO FÍSICA (INDISPENSÁVEL) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
Nos meses mais quentes, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando 
aptidão para atividade física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 
01 toalha de banho 
01 óculos denatação  
01 touca 
01 maiô, sunga ou calção  
01 par de chinelos de borracha 
 
 
OBS.: 
- Os responsáveis serão avisados com antecedência sobre o início das aulas na piscina, para que tenham tempo  
 
hábil para providenciar o que é necessário para mesma. 
- Todos os itens devem conter o nome do aluno(a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  



 
 
- Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2021. 

- Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 
 
- FEIRA DE LIVROS PARADIDÁTICOS USADOS: A equipe da nossa Biblioteca promoverá uma feira para 
troca/compra/venda dos livros paradidáticos. Atenção aos prazos e critérios: 
 
De 22 a 26/11, , os interessados em vender os seus livros paradidáticos/literatura do ano de 2021 deverão 
entregá-los à Biblioteca para avaliação. O horário de atendimento será das 8h às 21h. 
 
Serão aceitos somente os livros que obedeçam aos seguintes critérios: 
* Façam parte da Lista de materiais de 2021 e que se repetiram na lista de 2022 e estejam em bom estado de 
conservação. Não serão comercializadas as apostilas do Sistema de Ensino Positivo, que são consumíveis. Estes 
materiais serão entregues aos alunos no início do ano letivo. 
 
De 01 a 10/12 – os interessados em comprar os livros paradidáticos/literatura da lista de 2022 devem comparecer 
na biblioteca das 8h às 21h. 
 
Preços e forma de pagamento: 
O preço tanto para a compra, quanto para a venda será de R$10,00 e somente será aceito pagamento em dinheiro. 
Os livros e os valores referentes à venda que não forem retirados até o dia 28 de fevereiro de 2022 serão doados 
para instituições de caridade, ou revertidos em acervo. 
 
- Início das aulas 2022 – 15/02 
 

- Os materiais que ficam no colégio, poderão ser entregues no dia 02/02/2022, das 8h às 12h.

 



 
 

 
 

  LISTA DE MATERIAIS 2022 - 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 
- MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2022. 
 
- UNIFORME DE USO DIÁRIO: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado 
desde o primeiro dia de aula. 
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 
 
- LIVROS PARADIDÁTICOS:  

• 1º trimestre: A droga da obediência – Pedro Bandeira  
• 2º trimestre: O pequeno príncipe preto – Rodrigo França  
• 3º trimestre: A face oculta: Uma história de bullying e cyberbullying – Maria Tereza Maldonado  

 
- MATERIAL DE ARTE QUE FICA NO COLÉGIO:  
01 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 pacote de balões nº 9 com 50 balões (cor branca) 
01 paleta de aquarela simples (para uso coletivo) 
1,5metro de TNT (cor branca) 
10 folhas de jornal  
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
 
- MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA:  
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   
01 álcool gel individual  
máscaras (02 para troca e 01 reserva, caso seja necessário e caso permaneça o cenário pandêmico)  
   
- EDUCAÇÃO FÍSICA (INDISPENSÁVEL) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
Nos meses mais quentes, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando 
aptidão para atividade física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 
01 toalha de banho 
01 óculos denatação  
01 touca 
01 maiô, sunga ou calção  
01 par de chinelos de borracha 
 
OBS.: 
- Os responsáveis serão avisados com antecedência sobre o início das aulas na piscina, para que tenham tempo 

hábil para providenciar o que é necessário para mesma. 

- Todos os itens devem conter o nome do aluno(a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  

- Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2021. 

- Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 
 



- FEIRA DE LIVROS PARADIDÁTICOS USADOS: A equipe da nossa Biblioteca promoverá uma feira para 
troca/compra/venda dos livros paradidáticos. Atenção aos prazos e critérios: 
 
De 22 a 26/11, , os interessados em vender os seus livros paradidáticos/literatura do ano de 2021 deverão 
entregá-los à Biblioteca para avaliação. O horário de atendimento será das 8h às 21h. 
 
Serão aceitos somente os livros que obedeçam aos seguintes critérios: 
* Façam parte da Lista de materiais de 2021 e que se repetiram na lista de 2022 e estejam em bom estado de 
conservação. Não serão comercializadas as apostilas do Sistema de Ensino Positivo, que são consumíveis. Estes 
materiais serão entregues aos alunos no início do ano letivo. 
 
De 01 a 10/12 – os interessados em comprar os livros paradidáticos/literatura da lista de 2022 devem comparecer 
na biblioteca das 8h às 21h. 
 
Preços e forma de pagamento: 
O preço tanto para a compra, quanto para a venda será de R$10,00 e somente será aceito pagamento em dinheiro. 
Os livros e os valores referentes à venda que não forem retirados até o dia 28 de fevereiro de 2022 serão doados 
para instituições de caridade, ou revertidos em acervo. 
 
- Início das aulas 2022 – 15/02 

- Os materiais que ficam no colégio, poderão ser entregues no dia 02/02/2022, das 8h às 12h.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
LISTA DE MATERIAIS 2022 - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

- MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início do ano letivo de 2022. 
 
- UNIFORME DE USO DIÁRIO: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado 
desde o primeiro dia de aula. 
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 
 
- LIVROS PARADIDÁTICOS:  

• 1º trimestre: A revolução dos bichos – George Orwell   
• 2º trimestre: Quarto de despejo – Carolina Maria de Jesus  
• 3º trimestre: Por um simples pedaço de cerâmica – Linda Sue Park  

 
- MATERIAL DE ARTE QUE FICA NO COLÉGIO:  
01 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)   
02 folhas de papel cartão (preto ou vermelho)  
02 cartolinas brancas  
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões – (cor verde claro) 
01 marcador permanente ( cores preto ou vermelho )  
01 rolo de papel alumínio  
01 pote tinta guache 250 ml qualquer cor  
01 Post-it 76 x 76 (cor opcional) 
 

- MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA:  
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   
01 álcool gel individual  
máscaras (02 para troca e 01 reserva, caso seja necessário ou permaneça o cenário pandêmico)  

   
- EDUCAÇÃO FÍSICA (INDISPENSÁVEL) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
Nos meses mais quentes, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando 
aptidão para atividade física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 
01 toalha de banho 
01 óculos denatação  
01 touca 
01 maiô, sunga ou calção  
01 par de chinelos de borracha 
 
OBS.: 
- Os responsáveis serão avisados com antecedência sobre o início das aulas na piscina, para que tenham tempo 
hábil para providenciar o que é necessário para mesma. 
- Todos os itens devem conter o nome do aluno(a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
 
 



- Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2021. 

- Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 
 
- FEIRA DE LIVROS PARADIDÁTICOS USADOS: A equipe da nossa Biblioteca promoverá uma feira para 
troca/compra/venda dos livros paradidáticos. Atenção aos prazos e critérios: 
 
De 22 a 26/11, , os interessados em vender os seus livros paradidáticos/literatura do ano de 2021 deverão 
entregá-los à Biblioteca para avaliação. O horário de atendimento será das 8h às 21h. 
 
Serão aceitos somente os livros que obedeçam aos seguintes critérios: 
* Façam parte da Lista de materiais de 2021 e que se repetiram na lista de 2022 e estejam em bom estado de 
conservação. Não serão comercializadas as apostilas do Sistema de Ensino Positivo, que são consumíveis. Estes 
materiais serão entregues aos alunos no início do ano letivo. 
 
De 01 a 10/12 – os interessados em comprar os livros paradidáticos/literatura da lista de 2022 devem comparecer 
na biblioteca das 8h às 21h. 
 
Preços e forma de pagamento: 
O preço tanto para a compra, quanto para a venda será de R$10,00 e somente será aceito pagamento em dinheiro. 
Os livros e os valores referentes à venda que não forem retirados até o dia 28 de fevereiro de 2022 serão doados 
para instituições de caridade, ou revertidos em acervo. 
 
- Início das aulas 2022 – 15/02 
 

- Os materiais que ficam no colégio, poderão ser entregues no dia 02/02/2022, das 8h às 12h. 


