
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

MATEMÁTICA 
 

Materiais a serem entregues ao professor, no 1
aula, para uso no Laboratório de Educação Matemática 
do CEPAE: 

•      01 caderno de 96 folhas (colocar nome) (o caderno 

ficará no laboratório) 

•      02 cartolinas (cores claras) 

•      01 tesoura 

•      01 caixa de giz de cera colorido ou preto

•      01 caneta pincel atômico (azul, preta ou vermelha)

•       01 compasso 

  
Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 
solicitados pelo professor: 
  

•       01 cadernos de 96 folhas, somente par

matemática 

•       01 Transferidor 

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

escola) 

•       Caneta, lápis e borracha.  

 
FRANCÊS 

 
1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 

A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.

Livro didático: Adosphère volume 1. Editora Hachette. 

(Comprar apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês - Francês/português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

 

INFORMÁTICA 
 

01 bloco de folhas de fichário A4 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

Adesivo de identificação para a pasta 

01 Pendrive (capacidade mínima de 4GB) 

Caneta, lápis e borracha. 

 

CIÊNCIAS 
01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

01 caderno pequeno ou 01 agenda para anotações

01 caderno grande  de 96 folhas,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

borracha. 

01 caixa de lápis de cor 

01 chamequinho colorido 

 Livro didático (disponibilizado pela escola).
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 –  6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Materiais a serem entregues ao professor, no 1o dia de 
aula, para uso no Laboratório de Educação Matemática 

01 caderno de 96 folhas (colocar nome) (o caderno 

•      01 caixa de giz de cera colorido ou preto 

•      01 caneta pincel atômico (azul, preta ou vermelha) 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 

01 cadernos de 96 folhas, somente para a 

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 

A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua. 

Editora Hachette. 

Francês/português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

o ou 01 agenda para anotações 

01 caderno grande  de 96 folhas,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

ESPANHOL
 
02(duas) matérias no caderno universitário, uma pasta 

plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, cola, 

tesoura sem ponta, régua e borracha.

Livro Didático: Palabras en Interacción volume 6
Autores: Henrique Romanos, Jacira Paes de Carvalho.

Editora: Edelvives/FTD, 1ª edição 2017.

 

Livro da capa laranja 

Dicionário: Português/Espanhol – 

O livro didático pode ser comprado na: 

Rua 68, nº 710, Setor Central. 

fone: 3605-5200 

  

HISTÓRIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

GEOGRAFIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 

PORTUGUÊS
 Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

INGLÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

ARTES VISUAIS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ESPANHOL 

02(duas) matérias no caderno universitário, uma pasta 

plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, cola, 

tesoura sem ponta, régua e borracha. 

Palabras en Interacción volume 6 

Autores: Henrique Romanos, Jacira Paes de Carvalho. 

Editora: Edelvives/FTD, 1ª edição 2017. 

 
 Espanhol/Português. 

O livro didático pode ser comprado na:  

 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

GEOGRAFIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

INGLÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

ARTES VISUAIS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

CIÊNCIAS 
 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

01 caderno pequeno ou 01 agenda para anotações

01 caderno grande  de 96 folhas,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

borracha. 

01 caixa de lápis de cor 

01 chamequinho colorido 

 Livro didático (disponibilizado pela escola).

 

 

INFORMÁTICA 
 

01 bloco de folhas de fichário A4 

01 pasta plástica (para guardar as folhas 

Adesivo de identificação para a pasta 

01 Pendrive (capacidade mínima de 4GB)

Caneta, lápis e borracha 

 
 

ESPANHOL 
  
02(duas) matérias no caderno universitário, uma pasta 

plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, cola, 

tesoura sem ponta, régua e borracha. 

  

Livro Didático: Nuevo Español en Marcha
Editora SGEL.  

Autores Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, 

Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero Franco.

  

Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

  

 
                                 FRANCÊS 
 
1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, 

borracha, apontador, régua. 

Livro didático: Adosphère volume 1. Editora Hachette. (Comprar apenas o livro). 

Dicionário: Português/francês- Francês/português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na livraria SBS fone: 3251

0063. 
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LISTA DE MATERIAIS / 2018 – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

01 caderno pequeno ou 01 agenda para anotações 

01 caderno grande  de 96 folhas,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

01 Pendrive (capacidade mínima de 4GB) 

02(duas) matérias no caderno universitário, uma pasta 

plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, cola, 

Nuevo Español en Marcha (capa laranja),  

Autores Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros,  

Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero Franco. 

Espanhol/Português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na  

1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas A4), caneta, lápis, 

. Editora Hachette. (Comprar apenas o livro). 

Francês/português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na livraria SBS fone: 3251

MATEMÁTICA
 

Materiais a serem entregues ao professor, no 1
dia de aula, para uso no Laboratório de 
Educação Matemática do CEPAE:

-       01 transferidor  

 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados 
quando solicitados pelo professor:

•       01 caderno de 96 folhas

para a matemática

•       01 régua de 30 cm

•       01 tesoura 

•       01 calculadora simples, com pilhas

•       Livro didático (fornecido pela 

biblioteca da escola)

•       05 folhas de papel quadriculado (não 

é o milimetrado)

•       Caneta, lápis e borracha. 

 

 

INGLÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

GEOGRAFIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

HISTÓRIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

ARTE
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

PORTUGUÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.
 

 

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

MATEMÁTICA 
 

Materiais a serem entregues ao professor, no 1o 
dia de aula, para uso no Laboratório de 
Educação Matemática do CEPAE: 

01 transferidor   

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados 
quando solicitados pelo professor: 

01 caderno de 96 folhas, somente 

para a matemática 

•       01 régua de 30 cm 

•       01 calculadora simples, com pilhas 

•       Livro didático (fornecido pela 

biblioteca da escola) 

•       05 folhas de papel quadriculado (não 

é o milimetrado) 

Caneta, lápis e borracha.  

INGLÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

GEOGRAFIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

ARTE 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

ARTE 
 

Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

desenho, tesoura, cola.

 

                                CIÊNCIAS 
 
01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador,

 régua e borracha. 

01 caixa de lápis de cor 

01 chamequinho branco 

Livro didático (disponibilizado pela escola).

 
 
                              MATEMÁTICA 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando
 solicitados pelo professor:  
 
•01 caderno de 96 folhas, somente para a matemática

•01 régua de 30 cm 

• 01 tesoura 

•01 calculadora simples, com pilhas 

•Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)

• 05 folhas de papel quadriculado (não é o

• Caneta, lápis e borracha.  

 
HISTÓRIA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
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LISTA DE MATERIAIS / 2018 –  8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

desenho, tesoura, cola. 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 

as, somente para a matemática 

Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola) 

• 05 folhas de papel quadriculado (não é o milimetrado) 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

PORTUGUÊS
 

Lista de material: 
01 bloco de folhas para redação 

01 dicionário de língua portuguesa (atualizado) 

 

Obras literárias 
1. Iluminuras / Rosana Rios; ilustrações Thais Linhares. 

Belo Horizonte, MG: Lê, 2015. 

2. Quem roubou o meu futuro / Sylvia Orthof. Rio de 

Janeiro, RJ: Editora Atual. 1989.

3. O Labatruz e outras desventuras / Judith Nogueira. 

São Paulo: Quatro Cantos, 2015.

4. Elenco de Cronistas Modernos / Carlos Drumond de 

Andrade e outros. Rio de Janeiro, RJ: Editora José 

Olympio, 1978. 

E dois outros títulos de livre escolha que podem ser 

emprestados da biblioteca do CEPAE/UFG.

 
FRANCÊS

 

1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as 

folhas A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.

Livro didático: Adosphère volume 2
(Comprar apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063

 
GEOGRAFIA

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

ESPANHOL
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
INGLÊS

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PORTUGUÊS 

01 bloco de folhas para redação  

01 dicionário de língua portuguesa (atualizado)  

1. Iluminuras / Rosana Rios; ilustrações Thais Linhares. 

Belo Horizonte, MG: Lê, 2015.  

2. Quem roubou o meu futuro / Sylvia Orthof. Rio de 

Janeiro, RJ: Editora Atual. 1989. 

3. O Labatruz e outras desventuras / Judith Nogueira. 

Quatro Cantos, 2015. 

4. Elenco de Cronistas Modernos / Carlos Drumond de 

Andrade e outros. Rio de Janeiro, RJ: Editora José 

dois outros títulos de livre escolha que podem ser 

emprestados da biblioteca do CEPAE/UFG. 

 
FRANCÊS 

ueno, uma pasta plástica (para guardar as 

folhas A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua. 

Adosphère volume 2. Editora Hachette. 

Dicionário: Português/francês - Francês/português. 

ário podem ser comprados na 

0063 

 
GEOGRAFIA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

ESPANHOL 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
INGLÊS 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 
ARTE 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

ESPANHOL 
 

02(duas) matérias no caderno universitário, uma 

pasta plástica (para guardar as folhas A4), caneta, 

lápis, cola, tesoura, régua e borracha. 

Livro Didático: Curso de Español Conecta
Volumen 2 (capa verde) – Libro del Alumno 

Editora SGEL. Autores: Soraia Osman, Neide 

Elias, Priscila Reis. 

  

Dicionário: Português/Espanhol 

Espanhol/Português. 

O livro didático e o dicionário podem ser 

comprados na livraria SBS fone: 3251-0063

 
 

GEOGRAFIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

MATEMÁTICA 
 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados 
quando solicitados pelo professor: 

•       01 caderno de 96 folhas, somente 

para a matemática 

•       01 régua de 30 cm 

•       01 calculadora simples, com pilhas

•       Livro didático (fornecido pela 

biblioteca da escola) 

•       05 folhas de papel quadriculado 

(não é o milimetrado) 

•       Caneta, lápis e borracha. 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 
MÉDIO 

 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

02(duas) matérias no caderno universitário, uma 

pasta plástica (para guardar as folhas A4), caneta, 

Curso de Español Conecta - 

Libro del Alumno - 

Osman, Neide 

Dicionário: Português/Espanhol – 

O livro didático e o dicionário podem ser 

0063 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

uso pessoal, a serem utilizados 

01 caderno de 96 folhas, somente 

•       01 calculadora simples, com pilhas 

•       Livro didático (fornecido pela 

•       05 folhas de papel quadriculado 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

PORTUGUÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 

INGLÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de 

 

 

CIÊNCIAS/QUÍMICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

 FRANCÊS
 

1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 

A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.

Livro didático: Adosphère volume 2.
(Comprar apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês - Francês/português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

 

 

HISTÓRIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 

SOCIOLOGIA 
 

Um caderno ou uma parte de caderno com várias disciplinas.

Lápis, apontador, borracha, caneta, régua.

 

 
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

INGLÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

CIÊNCIAS/QUÍMICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

FRANCÊS 

1 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 

A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua. 

Adosphère volume 2. Editora Hachette. 

Francês/português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

SOCIOLOGIA  

rno ou uma parte de caderno com várias disciplinas. 

Lápis, apontador, borracha, caneta, régua. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

ESPANHOL 
 

02(duas) matérias no caderno universitário, caneta, lápis, 

cola, tesoura, régua e borracha. 

Livro Didático: Nuevo Español en Marcha 2 (capa verde 

escuro), Editora SGEL. Autores Francisca Castro V

Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen 

Sardinero Franco. 

  

Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 
 

BIOLOGIA 
 

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

borracha. 

20 folhas de papel almaço com pauta 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

Livro didático (disponibilizado pela escola).

 

 
FILOSOFIA 

 
● Pasta A4 com grampo trilho. 

● Bloco de folhas de fichário A4. 

● Adesivo de identificação para a pasta.

● Perfurador de papel (caso use a folha de caderno 

com picote) 

● Tesoura escolar (caso use folha de caderno sem 

picote) 

● Marcador de texto 

 

FRANCÊS 
 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para guardar as 

folhas A4). 

Livro didático: Adosphère volume 3. 
(Comprar apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês-Francês/português

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

 

ARTE 
 
Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

desenho, tesoura, cola. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 
MÉDIO 

 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

02(duas) matérias no caderno universitário, caneta, lápis, 

Livro Didático: Nuevo Español en Marcha 2 (capa verde 

escuro), Editora SGEL. Autores Francisca Castro Viúdez, 

Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen 

Espanhol/Português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

Adesivo de identificação para a pasta. 

Perfurador de papel (caso use a folha de caderno 

Tesoura escolar (caso use folha de caderno sem 

caderno. Uma pasta plástica (para guardar as 

 Editora Hachette. 

Francês/português 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

SOCIOLOGIA
 

_ 01 Bloco de folhas de fichário A4.

_ 01 caderno pequeno ou uma parte do 

disciplinas. 

_ 01 pasta simples para guardar as atividades entregues em 

sala para realizar em casa. 

_ Caneta azul, lápis, borracha.  

_ Marcador de texto. 

_ Livro didático (disponibilizado pela escola).

 

 

MATEMÁTICA
 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 
solicitados pelo professor: 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

matemática ou fichário

•       01 régua de 30 cm

•       01 tesoura 

•       01 calculadora simples, com pilhas

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

escola) 

•       10 folhas de papel quadriculado (não é o 

milimetrado) 

•       Caneta, lápis e borracha.

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
INGLÊS

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

HISTÓRIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
GEOGRAFIA

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
PORTUGUÊS

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
QUÍMICA

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

SOCIOLOGIA 

_ 01 Bloco de folhas de fichário A4. 

_ 01 caderno pequeno ou uma parte do caderno de várias 

_ 01 pasta simples para guardar as atividades entregues em 

_ Livro didático (disponibilizado pela escola). 

MATEMÁTICA 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

matemática ou fichário 

•       01 régua de 30 cm 

•       01 calculadora simples, com pilhas 

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

•       10 folhas de papel quadriculado (não é o 

•       Caneta, lápis e borracha. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
INGLÊS 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
GEOGRAFIA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
QUÍMICA 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

ESPANHOL 
02(duas) matérias no caderno universitário, caneta, lápis, 

cola, tesoura, régua e borracha. 

Livro Didático: Nuevo Español en Marcha 2 (capa verde 

escuro), Editora SGEL. Autores Francisca Castro Viúdez, 

Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen 

Sardinero Franco. 

  

Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 
 
 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

GEOGRAFIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

 
 

MATEMÁTICA  
Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 
solicitados pelo professor: 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

matemática ou fichário 

•       01 pasta para guardar atividades

•       01 par de esquadros 

•       01 Compasso 

•       01 Transferidor 

•       01 régua de 30 cm 

•       01 tesoura 

•       01 calculadora simples, com pilhas

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

escola) 

•       Papel quadriculado 

•       Caneta, lápis e borracha.  

 

 

BIOLOGIA 
01 caderno grande  ou fichário,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

borracha. 

20 folhas de papel almaço com pauta 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

Livro didático (disponibilizado pela escola).

 
 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 
MÉDIO 

 
 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

02(duas) matérias no caderno universitário, caneta, lápis, 

Livro Didático: Nuevo Español en Marcha 2 (capa verde 

escuro), Editora SGEL. Autores Francisca Castro Viúdez, 

Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen 

Espanhol/Português. 

dicionário podem ser comprados na 

 

 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

•       01 pasta para guardar atividades 

•       01 calculadora simples, com pilhas 

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca da 

grande  ou fichário,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

 

SOCIOLOGIA
 

● 01 bloco de folhas de fichário A4.

● 01 Caderno pequeno ou uma parte do caderno 

grande. 

● 01 pasta simples para guardar as atividades 

entregues em sala, os textos, etc.

● marcador de texto. 

● caneta azul, lápis, borracha.

● Livro didático (disponibilizado pela escola).

 

 
FILOSOFIA

 
● Pasta A4 com grampo trilho.

● Bloco de folhas de fichário A4.

● Adesivo de identificação para a pasta.

● Perfurador de papel (caso use a folha de caderno 

com picote) 

● Tesoura escolar (caso use folha de ca

picote) 

● Marcador de texto 

 
 

FRANCÊS
 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para guardar 

as folhas A4). 

Livro didático: Et Toi? volume 3.
apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês- Francês/português.

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

 

 

QUÍMICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

ARTE
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

INGLÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 

 
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

SOCIOLOGIA 

01 bloco de folhas de fichário A4. 

01 Caderno pequeno ou uma parte do caderno 

01 pasta simples para guardar as atividades 

entregues em sala, os textos, etc. 

caneta azul, lápis, borracha. 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

FILOSOFIA 

Pasta A4 com grampo trilho. 

Bloco de folhas de fichário A4. 

Adesivo de identificação para a pasta. 

Perfurador de papel (caso use a folha de caderno 

Tesoura escolar (caso use folha de caderno sem 

FRANCÊS 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para guardar 

Et Toi? volume 3. Editora Didier. (Comprar 

Francês/português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

QUÍMICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

ARTE 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

INGLÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 

MATEMÁTICA  
 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 
solicitados pelo professor: 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

matemática ou fichário 

•       01 pasta para guardar atividades

•       01 par de esquadros 

•       01 Compasso 

•       01 Transferidor 

•       01 régua de 30 cm 

•       01 tesoura 

•       01 calculadora simples, com pilhas

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca 

da escola) 

•       Papel quadriculado 

•       Caneta, lápis e borracha.  

 

 
ARTE 

 

Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

desenho, tesoura, cola. 

 
 

INGLÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

BIOLOGIA 
01 caderno grande  ou fichário,  por o nome

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua 

e borracha. 

20 folhas de papel almaço com pauta 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4)

Livro didático (disponibilizado pela escola).

 
 

FILOSOFIA 
Um caderno ou uma parte de caderno de várias 

disciplinas. 

Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 
MÉDIO 

 

 

LISTA DE MATERIAIS / 2018 – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando 

•       01 caderno de 96 folhas, somente para a 

•       01 pasta para guardar atividades 

•       01 calculadora simples, com pilhas 

•       Livro didático (fornecido pela biblioteca 

 

Resma A3 de papel, lápis de cor, borracha e lápis para 

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 

caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

Livro didático (disponibilizado pela escola). 

Um caderno ou uma parte de caderno de várias 

Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola) 

SOCIOLOGIA
 

 Livro Didático (do PNLD - fornecido pelo Ministério 

da Educação e Cultura 

Um caderno ou uma parte de caderno de várias 

disciplinas. 

Caneta, lápis, apontador, borracha, régua.

 

 
FRANCÊS

 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para 

guardar as folhas A4). 

Livro didático: Et Toi? volume 3.
(Comprar apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês-

O livro didático e o dicionário podem ser comprados 

na livraria SBS fone: 3251-0063

 
 

PORTUGUÊS
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
ESPANHOL

Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

HISTÓRIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

GEOGRAFIA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

QUÍMICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula.

 
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO  

3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

SOCIOLOGIA 

fornecido pelo Ministério 

Um caderno ou uma parte de caderno de várias 

Caneta, lápis, apontador, borracha, régua. 

FRANCÊS 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para 

Et Toi? volume 3. Editora Didier. 

- Francês/português. 

ivro didático e o dicionário podem ser comprados 

0063 

PORTUGUÊS 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

ESPANHOL 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

HISTÓRIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

GEOGRAFIA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

QUÍMICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Será Disponibilizada na 1ª semana de aula. 


