
Lista de Material - 2023

Senhores pais,

Segue a lista de papelaria.

A lista dos livros didáticos, paradidáticos, apostilas e materiais específicos será
divulgada dia 5 de dezembro.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais / Direção

● 10 cadernos universitários espirais – 100 folhas (Matemática, Geografia, Língua
Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências, História, História Judaica, Língua Hebraica,
Tanach, Bar/Bat).

● 1 transferidor de meia volta com duas escalas
● Compasso com grafite (preferência para aqueles que apresentam parafuso para

regulagem)
● 1 régua de 30 cm
● 1 tesoura sem ponta
● jogo de esquadros (60 e 45 graus)
● Avental branco para o laboratório de Ciências (com nome no bolso)
● Estojo completo (lápis ou lapiseira, caneta azul, vermelha, verde, preta, corretivo,

borracha e apontador)
● Caneta marca texto
● Cola bastão
● Lápis de cor (caixa com 24 cores)
● 2 pastas classificatórias com 50 plásticos (Língua Portuguesa, avaliações e textos

variados)
● 1 kipá (com nome)

OBSERVAÇÕES:

1. Os materiais acima devem sempre estar na mala do(a) aluno(a), sendo
repostos quando necessário. Encapar todo o material com papel contact
transparente e etiquetá-lo com os dados do(a) aluno(a).

2. Não recomendamos o uso de fichário no 7º ano, pois consideramos prejudicial
frente à dinâmica de trabalho que adotamos.



Arte

DESCRIÇÃO QUANTIDADE ORGANIZAÇÃO OBSERVAÇÕES

Lápis 2B 1 por aluno Ateliê

1 Apontador 1  por aluno Estojo
individual

É possível  utilizar o mesmo
apontador do estojo escolar

1 Borracha 1 por aluno Estojo
individual

É possível utilizar  a mesma
borracha do estojo escolar

1 tesoura 1 por aluno Estojo
individual

bloco de papel
canson A3
gramatura 180

1 bloco por
aluno

Ateliê não nomear

pincel chato nº6 1 por aluno Ateliê não nomear

pincel chato nº 10 1 por aluno Ateliê não nomear

bloco de papel
sulfite A4 (100 fls)

1 por aluno Ateliê não nomear

Tinta guache
amarelo e laranja
pote de 250 ml

1 pote de
cada cor por
aluno

Ateliê Não nomear

1 bloco de acetato
cristal A4 0,30
micras (10fls)

1 bloco por
aluno

Ateliê Não nomear




