
 
 

  

ENSINO FUNDAMENTAL 

▪ Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL, 
MATEMÁTICA – aquisição pelo site: br.unoi.com 

▪ Projeto Música em Família- Para Semp
adquiriram o projeto no 5º ano em 2020 não precisar

▪ Caderno de Produção de Texto: 

LIVROS LITERÁRIOS:

A voz do silêncio - Giselda Laporta Nicolelis 
O homem que calculava – Malba Than 
A Volta ao Mundo em 80 dias –  Julio 
O solo e a vida - Rosicler Martins Rodrigues 
Que haja escrita – Luíz Antônio Aguiar 
Os doze trabalhos de Hércules – Luiz Galdino 
O empinador de estrela – Lorenço Diaféria 
O terror do 6° B – Yolanda Reyes – FTD.

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

total da lista, já solicitada); 
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda

MATERIAL DE USO INDI

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (EN
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo
 

Data: Setembro 2021 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO 

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL, 
: br.unoi.com – Dúvidas: 0800-7728-866. 

Para Sempre - Autores: Paula Santistiban e Eduardo Bologna
em 2020 não precisarão comprar novamente); 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

LIVROS LITERÁRIOS: 

Giselda Laporta Nicolelis – Ed. Scipione. 
Malba Than – Editora Record. 

 Verne / - Editora Fronteia. 
Rosicler Martins Rodrigues - Ed. Moderna 

Luíz Antônio Aguiar – Quinteto Editorial. 
Luiz Galdino – FTD. 

Lorenço Diaféria – Moderna. 
FTD. 

  

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e tênis)

Entrega de materiais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

(Segunda-Feira); 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (identificada

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, des
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL, 

e Eduardo Bologna - (Alunos que já 

Uso por Bimestre 
1º 2º 3º 4º 
  X  
 X   
 X   

X    
X    
  X  
   X 
   X 

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

Entrega de materiais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano(não excedendo 15% do 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

ca (90 grs.) 
(   ) 01 compasso e 01 transferidor 
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

Máscaras de uso pessoal (identificadas) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



 
 

  

ENSINO FUNDAMENTAL 

▪ Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, 
MATEMÁTICA – aquisição pelo site: br.unoi.com 

▪ Caderno de Produção de Texto: 
 

LIVROS LITERÁRIOS:

Viagem ao centro da terra – Julio Verner 
O garoto da novela – Walcyr Carrasco. Editora Moderna
A droga da obediência – Pedro Bandeira. Editora Moderna.
Ladrões de histórias João Anzanello Carrascoza 
Um girassol na janela - Ganymédes José.Editora Moderna.
Maria vai com poucas - Ricardo Ramos Filho. Editora Moderna.
Rei Artur – Ana Maria Machado – Editora Ática.
Os três mosqueteiros – Alexandre Dumas / José Angeli 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano
total da lista, já solicitada); 
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda
 Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre.

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado)

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) 
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO 

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, 
: br.unoi.com – Dúvidas: 0800-7728-866. 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

LIVROS LITERÁRIOS: 

Julio Verner – Ed. Melhoramentos. 
Walcyr Carrasco. Editora Moderna 

Pedro Bandeira. Editora Moderna. 
Ladrões de histórias João Anzanello Carrascoza – Ed. Atual. 

Ganymédes José.Editora Moderna. 
Ricardo Ramos Filho. Editora Moderna. 

Editora Ática. 
Alexandre Dumas / José Angeli – Editora Scipione. 

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e tênis)

eriais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

(Segunda-Feira); 
os literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

tico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificad
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL, 

Uso por Bimestre 
1º 2º 3º 4º 
   X 
X    
X    

   X 
 X   
 X   
  X  
  X  

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

eriais deve ser feita através de agendamento ou de acordo com o Plano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano(não excedendo 15% do 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
e 01 transferidor 

(   ) 01 tesoura pequena sem ponta 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

(identificadas) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



 
 

  

ENSINO FUNDAMENTAL 

▪ Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática
pelo site: br.unoi.com – Dúvidas: 0800

▪ Caderno de Produção de Texto: 
 

LIVROS LITERÁRIOS:

A marca de uma lágrima – Pedro Bandeira. Editora Moderna.
O morro dos ventos uivantes – Emily Bronté/Ligia Cademartori 
O sol da liberdade – Giselda Laporta -
O mestre e o herói  - Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
Ponte para Terabítia - Katherine Paterson
As batalhas do castelo – Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
A árvore que dava dinheiro – Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
Gabriel e o teatro da memória – Max Velati 
 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendam
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

total da lista, já solicitada); 
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda
 Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado)

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) 
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO 

Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática
Dúvidas: 0800-7728-866. 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

LIVROS LITERÁRIOS: 

Pedro Bandeira. Editora Moderna. 
Emily Bronté/Ligia Cademartori – FTD. 

- Editora Atual. 
Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 
Katherine Paterson: tradução Ana Maria Machado – Ed. Salamandra. 

Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 
Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 

Max Velati - FTD 

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e 

através de agendamento ou de acordo com o Plano de 

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

Segunda-Feira); 
os literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

tico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática – aquisição 

Uso por Bimestre 

1º 2º 3º 4º 

   X 
  X  

  X  

X    

 X   

X    

   X 
 X   

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

lano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano(não excedendo 15% do 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
e 01 transferidor 

(   ) 01 tesoura pequena sem ponta 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

(identificadas) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



 
 

  

EN

▪ 01 Exemplar da Constituição Federal de 1988 (Objeto de avaliação
▪ Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática
br.unoi.com – Dúvidas: 0800-7728-866. 
▪ Caderno de Produção de Texto: 
 

LIVROS LITERÁRIOS

Estrelas tortas – Walcyr Carrasco.Editora Moderna.
Uma luz no fim do túnel – Ganymedes José. Editora Moderna.
O menino do Portinari – Caio Rite – Editora do Brasil
Brasília uma viagem no tempo - Eliana Martins
Édipo rei – Sofocles – Didier Lamaison - Editora Moderna
O diário de Anne Frank – Editora Leya.  
O menino do pijama listrado – Companhia das Letras.
A Megera Domada – Molière – Walcyr Carrasco.Editora Moderna
Sonho de uma noite de Verão (Coleção 
 Tradução Ana Maria Machado. Ed. Scipione

  OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendam
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

total da lista, já solicitada); 
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda
 Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado)

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) 
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO 

1 Exemplar da Constituição Federal de 1988 (Objeto de avaliação do PAS) 
Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

LIVROS LITERÁRIOS 

Walcyr Carrasco.Editora Moderna. 
Ganymedes José. Editora Moderna. 

Editora do Brasil 
Eliana Martins– Editora do Brasil 

Editora Moderna 

Companhia das Letras.  
Walcyr Carrasco.Editora Moderna 

Sonho de uma noite de Verão (Coleção Reencontro) – Willian Shakespeare 
Scipione 

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e 

através de agendamento ou de acordo com o Plano de 

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

Segunda-Feira); 
os literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (

TERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática – aquisição pelo site: 

Uso por Bimestre* 
1º 2º 3º 4º 

 X   
  X  
  X  
 X   
   X 

X    
X    

   X 

X X X X 

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

lano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano(não excedendo 15% do 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 

tas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
(   ) 01 compasso e 01 transferidor 
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

(identificadas) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 


