
 

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 / 2019 –  6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PORTUGUÊS 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
 
 

MATEMÁTICA 

 

Materiais de uso coletivo a serem entregues ao professor, no 1
o
 

dia de aula, para uso no Laboratório de Educação Matemática 
do CEPAE: 

 
•       03 folhas de papel pardo 
•       01 caixa de giz de cera colorido ou preto 
•       01 borracha branca 
•       01 caneta esferográfica azul ou preta 
•       01 lápis preto, n. 2 
•       05 folhas de papel quadriculado (não é o milimetrado) 
•       01 tesoura pequena, sem ponta 

 

Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando solicitados 

pelo professor: 
  

•          01 cadernos de 96 folhas, somente para a 
matemática 

•          01 Transferidor 
•          Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola) 
•          Caneta, lápis e borracha. 

•          01 compasso 
 
 

ESPANHOL 

 
01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 
A4), caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha. 
 

Dicionário:  
Português/Espanhol - Espanhol/Português. 
 
Livro Didático:  

Palabras en Interacción volume 6 
Autores: Henrique Romanos, Jacira Paes de Carvalho. Editora: 
Edelvives/FTD, 1ª edição 2017. 
 

O livro didático pode ser comprado na: 
Editora FTD rua 68 nº 710 Setor Central 
Fone: 3605-5200 
 
 

ARTES VISUAIS 
 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

GEOGRAFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 
 
Dicionário Bilíngue Port./Ing. 
Pasta Catálogo 
 

 

FRANCÊS 

 
01 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 

3251-0063 

 
 

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 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

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  

 

 

HISTÓRIA 

 
01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 
A4, que  pode ser compartilhada com as demais disciplinas), e 

materiais de uso pessoal e contínuo (caneta azul ou preta, lápis 
preto, borracha, régua, cola, lápis para colorir).  

  



 

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 / 2019 – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

GEOGRAFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

HISTÓRIA 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

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 

 

 

ARTE 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

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  

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

01 Caderno de 96 folhas, somente para Educação Física. 

 

 

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 

milimetrado) 

•          Caneta, lápis e borracha. 

•          01 transferidor  

ESPANHOL 

 

01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as 

folhas A4), caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e 

borracha. 

 

Dicionário:  

Português/Espanhol - Espanhol/Português. 

 

Livro Didático:  

Palabras en Interacción volume 7  

Autores: Henrique Romanos, Jacira Paes de Carvalho. 

Editora: Edelvives/FTD, 1ª edição 2017. 

 

O livro didático pode ser comprado na: 

Editora FTD - rua 68 nº 710 Setor Central 

Fone: 3605-5200 

 

 

INGLÊS 

 
Dicionário Bilíngue Port./Ing. 

Pasta Catálogo 

 

 

FRANCÊS 

 

01 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 

 

 

PORTUGUÊS 

 

01 caderno grande SÓ PARA PORTUGUÊS 

01 bloco de folhas para redação 

01 pasta para arquivar as redações 

04 livros literários cujos títulos serão indicados no início do 

ano letivo 

Canetas azul, preta, vermelha; lápis/lapiseira; borracha, cola, 
tesoura pequena 
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LISTA DE MATERIAIS / 2019 –  8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ESPANHOL 

 

01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as 

folhas A4), caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e 
borracha. 

 

Dicionário:  

Português/Espanhol – Espanhol/Português. 

 

Livro Didático 

Nuevo Español en Marcha (capa laranja), Editora SGEL. 

Autores Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, 

Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero Franco. 

 

 

ARTE 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

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 chamequinho colorido 

 

 

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 

milimetrado) 

•          Caneta, lápis e borracha. 

 

GEOGRAFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 

 

Dicionário Bilíngue Port./Ing. 

Pasta Catálogo 

 

 

FRANCÊS 

 

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

A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua. Livro didático: 

Adosphère volume 2. 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 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

HISTÓRIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
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LISTA DE MATERIAIS / 2019 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ARTE 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de 

aula. 

 

 

ESPANHOL 

 

01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para 

guardar as folhas A4), caneta, lápis, cola, tesoura sem 
ponta, régua e borracha. 

 

Dicionário:  

Português/Espanhol - Espanhol/Português. 

 

Livro Didático 

Nuevo Español en Marcha (capa laranja), Editora 

SGEL. Autores Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz 

Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero 

Franco. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) 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. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

PORTUGUÊS 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 
 

Dicionário Bilíngue Port./Ing. 

Pasta Catálogo 

 

 

CIÊNCIAS/QUÍMICA 

 

  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 chamequinho colorido 

 

 

FRANCÊS 

 

01 caderno pequeno, uma pasta plástica (para guardar as folhas A4), 

caneta, lápis, borracha, apontador, régua.  

Livro didático: Adosphère volume 2. 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 

 

 

HISTÓRIA 

 

01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 

A4, que  pode ser compartilhada com as demais disciplinas), e 

materiais de uso pessoal e contínuo (caneta azul ou preta, lápis 

preto, borracha, régua, cola). 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Uma matéria de caderno ou fichário com 15 a 20 folhas destacáveis;  

Caneta; lápis, apontador; borracha.  

Uma pasta pequena para guardar atividades para casa.  

Livro didático adotado pela Escola. 
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LISTA DE MATERIAIS / 2019 – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

ESPANHOL 

 
01 matéria no caderno, caneta, lápis, cola, tesoura, régua e 
borracha. 
 
Dicionário:  

Português/Espanhol - Espanhol/Português.  

 
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. 
  

 

GEOGRAFIA 
 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 
 

BIOLOGIA 
 
01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 
20 folhas de papel almaço com pauta 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 
caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e 
borracha 

 
 

QUÍMICA 
 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 
 

FÍSICA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

FILOSOFIA 

 
● Livro didático adotado pelo departamento. 
● Cópias de excertos textuais. 
● Aparelho celular pessoal 
● 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), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.  
Livro didático: Adosphère volume 3. 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. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 

 
Dicionário Bilíngue Port./Ing. 
Pasta Catálogo 
 
 

HISTÓRIA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

PORTUGUÊS 
 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
 

 

SOCIOLOGIA 

 

Uma matéria de caderno ou fichário com 15 a 20 folhas destacáveis;  
Caneta; lápis, apontador; borracha.  
Uma pasta pequena para guardar atividades para casa.  
Livro didático adotado 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. 

 

ARTE 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
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LISTA DE MATERIAIS / 2019 – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

ESPANHOL 

 
01 matéria no caderno, caneta, lápis, cola, tesoura, régua e 
borracha. 
 
Dicionário:  
Português/Espanhol - Espanhol/Português. 

 
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. 

 

 

HISTÓRIA 

 
01 matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as folhas 
A4, que  pode ser compartilhada com as demais disciplinas), e 
materiais de uso pessoal e contínuo (caneta azul ou preta, lápis 
preto, borracha, régua, cola). 

 

 

GEOGRAFIA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

MATEMÁTICA  
 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
 

 

ARTE 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 

 
Dicionário Bilíngue Port./Ing. 

Pasta Catálogo 

 

 

BIOLOGIA 
01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 
20 folhas de papel almaço com pauta 
01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 
caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, apontador, régua e borracha 

 

PORTUGUÊS 
 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 
 

 

SOCIOLOGIA 
 

Uma matéria de caderno ou fichário com 15 a 20 folhas 
destacáveis;  
Caneta; lápis, apontador; borracha.  
Uma pasta pequena para guardar atividades para casa.  
Livro didático adotado pela Escola. 
 

 

FILOSOFIA (2ºB) 

 
● Livro didático adotado pelo departamento. 
● Cópias de excertos textuais. 
● Aparelho celular pessoal 
● 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 

 
Obs.: a Lista do 2º A será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª 
semana de aula. 

 

 

FRANCÊS 

 
Uma matéria no caderno, uma pasta plástica (para guardar as 
folhas A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.  
Livro didático: Adosphère volume 3. 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 

 

 

QUÍMICA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

FÍSICA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Será divulgada pelo(a) professor(a) 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 / 2019 – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 
ESPANHOL 

 

01 matéria no caderno, caneta, lápis, cola, tesoura, régua e 

borracha. 

 

NÃO utiliza LIVRO DIDÁTICO 

 

 

HISTÓRIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

MATEMÁTICA  

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

ARTE 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

INGLÊS 

 

Dicionário Bilíngue Port./Ing. 

Pasta Catálogo 

 

 

BIOLOGIA 

 

01 caderno grande  ou fichário,  por o nome 

20 folhas de papel almaço com pauta 

01 pasta plástica (para guardar as folhas A4) 

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

borracha 

 

 

 

PORTUGUÊS 
 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

SOCIOLOGIA 
 

Uma matéria de caderno ou fichário com 15 a 20 folhas 

destacáveis;  

Caneta; lápis, apontador; borracha.  

Uma pasta pequena para guardar atividades para casa.  
Livro didático adotado pela Escola. 

 

 

FILOSOFIA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

FRANCÊS 

 

Uma matéria no caderno. Uma pasta plástica (para guardar 

as folhas A4), caneta, lápis, borracha, apontador, régua.  
Livro didático: Et Toi? volume 3. Editora Didier. (Comprar 

apenas o livro).  

Dicionário: Português/francês - Francês/português. 

O livro didático e o dicionário podem ser comprados na 

livraria SBS fone: 3251-0063 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

01 Caderno de 96 folhas, somente para a educação física 

 

 

QUÍMICA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 

FÍSICA 

 

Será divulgada pelo(a) professor(a) na 1ª semana de aula. 

 

 


