
MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO DIÁRIO  QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO E PERÍODO 

Coleção Livros Didáticos - Rede Pitágoras de Ensino 
(material sob encomenda) 
Acesso ao Material Didático Digital (PLURALL) 

01 
Material didático adotado para uso individual do aluno durante o  
ano letivo (em sala de aula, em casa, para estudar, realizar atividades, 
avaliações, produzir textos orais e escritos e multissemióticos que 
circulam em diferentes campos de atuação e mídias).  

Dicionário (Língua Portuguesa e Língua Inglesa - livre  
escolha, sugestões abaixo ) 01 

Para consulta do aluno durante as aulas, como forma de ampliação do 
vocabulário e processo de leitura e escrita.  Gramática (Língua Portuguesa - livre escolha,                

sugestões abaixo) 01 

Livros Paradidáticos - Acervo Bibliográfico Digital 
(orientações na secretaria da escola) 

01 
Os livros serão utilizados durante o ano letivo em sala de aula e  
também enviados para casa, como instrumento do Projeto de Leitura 
da escola.   

Bloco A4 -140 g/m - 210 x 297 mm - sem margem* 01 
Utilizado durante o ano letivo para atividades diversas envolvendo 
produção artística, cores, colagem, dobradura e produção dos alunos 
nas aulas de arte.  

Borracha 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, em suas atividades 
escolares.   

Caderno de matérias 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, no registro das suas 
atividades em sala de aula e em casa.  

Cadernos de 01 matéria (apenas para alunos do 6º e 7º ano)* 02 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, nas disciplinas de 
Matemática e Redação.  

Calculadora simples  01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo nas experiências das 
aulas de matemática. 

Canetas azul e vermelha (01 de cada) 02 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, em suas atividades 
escolares.     

Compasso de metal (apenas para alunos do 8º ano) 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, nas aulas  
de Matemática. 

Jaleco de manga comprida* 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, na aulas práticas 
nos laboratórios (ciências, física, química, biologia) 

Hidrocor com 12 un. (apenas para alunos do 6º e 7º ano) 01 
Para uso individual do aluno durante o ano letivo, em suas atividades 
escolares.       Lápis de cor com 12 unidades  01 

Lápis preto 01 

Monobloco (apenas para alunos do 7º, 8º) 01 
Para o aluno fazer seus registros individuais de produção textual e 
realização de atividades diversas durante o ano letivo na disciplina de 
Redação. 

Régua 30 cm  01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, em suas atividades 
escolares.       

Squeeze (devidamente identificado) 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, em sua rotina  
escolar. 

Transferidor (apenas para alunos do 7º e 8º ano) 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo, nas aulas de     
Matemática. 

MATERIAL USADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA  
PROFESSORA DE ARTES 

QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO E PERÍODO 

Atadura gessada 50cm (apenas para o 6º ano)* 01 Para práticas didáticas na disciplina de geografia. 

Cola 90 gr.   01 Para uso individual do aluno em atividades de colagem. 

Pincéis chato números 2, 6 e 12 (01 de cada número)* 03 Para uso individual do aluno durante o ano letivo nas atividades de 
pintura nas aulas de arte. A família recebe a produção do aluno após 
conclusão do projeto.   Tela - tamanho mínimo 24 x 30cm (apenas para alunos 8º ano)* 01 

Tesoura sem ponta  01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo nas atividades de 
recorte. 

Tinta guache (caixa pequena com 06 unidades)* 01 Para uso individual do aluno durante o ano letivo nas atividades de 
pintura nas aulas de arte.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS CASO A FAMÍLIA DESEJE ADQUIRIR PARA CONSULTA  
E APROFUNDAMENTO DOS ESTUDOS DO ALUNO DURANTE O ANO LETIVO 

GRAMÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA - ATUALIZADA NOVA ORTOGRAFIA 
1 - Gramática - Aprender a praticar - Mauro Ferreira - FTD 
2 - Gramática da Língua Portuguesa - Roberto Melo Mesquita - SARAIVA 
3 - Gramática Reflexiva - William Cereja - ATUAL 
4 - Minigramática - Ernani Terra - SCIPIONE 
GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA - OPCIONAL 8º ano 
1 - Gramática Prática Língua Inglesa - O Inglês Descomplicado - Nelson Torres - SARAIVA 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA INGLESA  
1 - Dicionário Oxford Escolar Para Estudantes Brasileiros - OXFORD 
ATLAS GEOGRÁFICO  
1 - Atlas Geográfico - Leda Caldini - SARAIVA 
2 - Novo Atlas Geográfico do Estudante - Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa - FTD  

Observações: 
 
 

Todos os materiais do aluno deverão estar              
IDENTIFICADOS para uma possível devolução em 
caso de perda e/ou  esquecimento nas              
dependências da escola. 
Para as aulas de Arte é indispensável que os alunos      
tragam o material solicitado pelo professor. 
O material deve ser mantido  na mochila do aluno 
e/ou  levado à escola quando solicitado pelo    
professor. 

LISTA DE MATERIAL ANUAL  
6º AO 8º ANO - 2022 

Os itens que constam nesta lista serão para uso individual do aluno  durante o período letivo, em conformidade com o projeto didático-pedagógico 
desta  instituição de ensino, disponível na Gerência Pedagógica e  Lei 6586/94. 
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Rua Antônio Cândido Lima, Nº 130, Cabula - Salvador (BA) – CEP 41.150-500 | 71 3257-8282 | www.vitoriaregia.net | fale@vitoriaregia.net 

*Material a ser utilizado mediante solicitação do professor e/ou retorno presencial.  

AGENDE-SE! I REUNIÃO DE PAIS:  6º ano - 29/01  (sexta-feira) 16h |  7º e 8º ano - 02/02  (terça-feira) 16h  /  INÍCIO DAS AULAS: 04 /02/2021  (quinta-feira) 

http://www.vitoriaregia.net/
mailto:fale@vitoriaregia.net

