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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO

Caderno uma matéria (precisa ser um caderno separado das
outras matérias). Lápis, caneta, lápis de cor, borracha. Outros

materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

CIÊNCIAS

Caderno separado ou 2 matérias, caneta, lápis, lápis de cor e giz
de cera.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Caderno, lápis, caneta e borracha.

ESPANHOL

Caderno, dicionário (impresso/online) e estojo completo com
caneta, borracha, lápis preto e coloridos. Não usaremos livro
didático este ano.

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis, borracha,
pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não solicitaremos
livro didático este ano.

GEOGRAFIA

Caderno (pode ser individual ou de matérias), Livro
Didático de Geografia (fornecido pela escola), estojo
completo com caneta, borracha, lápis preto e coloridos,
tesoura, cola (pequena) e régua (30 cm).

HISTÓRIA

Caderno, caneta, lápis e livro didático a ser fornecido pela
escola. Outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

INFORMÁTICA

INGLÊS

Dicionário bilíngue, pasta catálogo, caderno, caneta,
lápis/lapiseira, lápis de cor, apontador, borracha, cola e livro
didático a ser fornecido pela escola. Outros materiais podem
ser solicitados ao longo do ano.

MATEMÁTICA
Materiais de uso coletivo, a ser entregue ao professor, para
uso de todos no LEPEM:

- 01 régua de 30 cm;
Materiais de uso pessoal, a serem utilizados quando
solicitados pelo professor:

- 01 caderno de 200 folhas, somente para a
matemática;

- 01 transferidor;
- 01 compasso;
- caneta, lápis e borracha;
- livro didático (fornecido pela biblioteca da escola);

PORTUGUÊS
Folhas pautadas avulsas ou retiradas de caderno. Pasta de
elástico com identificação do aluno, série e turma. Dicionário
de Português com alterações do Acordo Ortográfico de 1990.
Obras literárias entregues gratuitamente aos alunos (PNLD)
e/ou disponíveis em PDF

1. Alice no País das Maravilhas, Lewis Carol (PDF)
https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pd
f

2. Aos 7 e aos 40, João Anzanello Carrascoza (PNLD)
3. Histórias da Velha Totônia, José Lins do Rego

https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-ve
lha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-
ler-online

4. Vozes Ancestrais, Daniel Munduruku (PNLD)

https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf
https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online


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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO

Caderno uma matéria (precisa ser um caderno separado das
outras matérias). Lápis, caneta, lápis de cor, borracha. Outros
materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

CIÊNCIAS

Caderno separado ou 2 matérias juntas, caneta, lápis, borracha,
lápis de cor e giz de cera, pasta de elástico ou em L, massa de

modelar e cartolina (quando forem solicitados).

EDUCAÇÃO FÍSICA

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis, borracha,
pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não solicitaremos
livro didático este ano.

ESPANHOL

Caderno, dicionário (impresso/online) e estojo completo com
caneta, borracha, lápis preto e coloridos. Não usaremos livro
didático este ano.

GEOGRAFIA

Caderno (pode ser individual ou de matérias), pasta de
elástico (de papel ou plástica) para o arquivo de folhas
A4, Livro Didático de Geografia (fornecido pela escola),
estojo completo com caneta, borracha, lápis preto e
coloridos, tesoura, cola (pequena) e régua (30 cm).

HISTÓRIA
Caderno (de matéria ou fichário), livro didático fornecido pela
escola,  pasta para atividades, que pode ser compartilhada com
outras disciplinas, e estojo completo.

INFORMÁTICA

INGLÊS

Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser
fornecido pela escola. Outros materiais podem ser solicitados
ao longo do ano.

MATEMÁTICA

Materiais de uso individual e ficará com o aluno:

1 caderno de 200 folhas (somente para a Matemática); 1 cola
(pequena); 1 tesoura (pequena); 1 régua de 30 cm (de plástico
duro); 1 calculadora simples (com pilhas); estojo com canetas,

lápis e borracha; 1 pasta de elástico (de papel ou plástica); Livro
didático (fornecido pela biblioteca da escola); 1 agenda (para uso
de todas as disciplinas).

PORTUGUÊS

Folhas pautadas avulsas ou retiradas de caderno. Pasta de
elástico com identificação do estudante, série e turma.
Dicionário de Português, preferencialmente com alterações do
Acordo Ortográfico de 2009. Obras literárias entregues
gratuitamente aos estudantes (PNLD) e/ou disponíveis em PDF

1. Alice no País das Maravilhas, Lewis Carol (PDF)
https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf

2. Aos 7 e aos 40, João Anzanello Carrascoza (PNLD)
3. Histórias da Velha Totônia, José Lins do Rego

https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-
totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-onli
ne

4. Vozes Ancestrais, Daniel Munduruku (PNLD)

https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/alicep.pdf
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online
https://elivros.love/livro/baixar-livro-historias-da-velha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online


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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ARTES VISUAIS

Folhas formato A3 - Resma - uso pessoal.
Caixa de lápis de cor - básico,

tesoura pequena,
Lápis para desenho 6 B,

borracha,
um vidro de cola escolar - pequeno.

CIÊNCIAS

Caderno separado ou 2 matérias juntas, caneta, lápis,
borracha, lápis de cor.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Caderno, lápis, caneta e borracha. Tênis.

ESPANHOL

Caderno, dicionário (impresso/online) e estojo completo com
caneta, borracha, lápis preto e coloridos. Não usaremos livro
didático este ano.

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis,
borracha, pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não
solicitaremos livro didático este ano.

GEOGRAFIA

Caderno, pasta para o arquivo de folhas A4, Livro Didático
de Geografia (fornecido pela escola), estojo completo com

caneta azul, borracha, tesoura, cola (pequena) régua de 30 cm,
lápis preto e coloridos.

HISTÓRIA

INFORMÁTICA

INGLÊS

Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser fornecido
pela escola. Outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

A lista de livros (obras literárias) será repassada aos alunos,
contudo não vejo a necessidade de fazer a solicitação aos pais, uma
vez que os livros estarão disponíveis na biblioteca e/ou em PDF.
Assim, não há material específico para a disciplina além do que se
espera (caderno, lápis, borracha, caneta etc).



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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO

Caderno uma matéria (precisa ser um caderno separado das
outras matérias). Lápis, caneta, lápis de cor, borracha. Outros

materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

CIÊNCIAS

Caderno separado ou 2 matérias juntas, caneta, lápis, borracha,
lápis de cor.

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPANHOL

Caderno, lápis, caneta e borracha. Os demais materiais serão
enviados em formato PDF ou fotocopiados.

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis, borracha,
pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não solicitaremos
livro didático este ano.

GEOGRAFIA

Caderno (pode ser individual ou de matérias), pasta de elástico
(de papel ou plástica) para o arquivo de folhas A4, Livro
Didático de Geografia (fornecido pela escola), estojo completo
com caneta, borracha, lápis preto e coloridos, tesoura, cola
(pequena) e régua (30 cm).

HISTÓRIA

INGLÊS
Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser
fornecido pela escola. Outros materiais podem ser
solicitados ao longo do ano.

MATEMÁTICA

Materiais de uso individual e ficará com o aluno: 1
caderno de 200 folhas (de matérias ou individual para a
Matemática); 1 cola (pequena); 1 tesoura (pequena); 1
régua de 30 cm (de plástico duro); 1 calculadora
simples (com pilhas); estojo com canetas, lápis e
borracha; 1 pasta de elástico (de papel ou plástica); Livro
didático (fornecido pela biblioteca da escola.

PORTUGUÊS

SOCIOLOGIA

Caderno ou fichário, caneta, lápis, borracha, pasta de
elástico para guardar folhas avulsas. Livro Didático:

Sociologia em Movimento, autores: Afrânio Silva et al.,
Editora Moderna, 2018, distribuído gratuitamente  pelo

PNLD



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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

ARTES VISUAIS

Folhas formato A3 - Resma - uso pessoal.
Caixa de lápis de cor - básico,

tesoura pequena,
Lápis para desenho 6 B,

borracha,
um vidro de cola escolar - pequeno.

HISTÓRIA

BIOLOGIA

Caderno separado ou 2 matérias, caneta, lápis,
cartolina, massa de modelar,

EDUCAÇÃO FÍSICA

Caderno, lápis, caneta e borracha. Tênis.

ESPANHOL

Caderno, dicionário (impresso/online) e estojo
completo com caneta, borracha, lápis preto e
coloridos. Não usaremos livro didático este ano.

FILOSOFIA
Caderno/fichário, livro didático de Filosofia

(fornecido pela escola), estojo completo.

FÍSICA

Não será exigido material extra

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis,
borracha, pasta de elástico para guardar folhas
avulsas. Não solicitaremos livro didático este ano.

GEOGRAFIA

Caderno (pode ser individual ou de matérias), Livro
Didático de Geografia (fornecido pela escola), estojo
completo.

INGLÊS

Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser fornecido pela
escola. Outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano.

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

Caderno, dicionário de Língua Portuguesa atualizado conforme o
último acordo ortográfico, caneta e/ou lápis/lapiseira, borracha,
pasta com elástico para guardar folhas avulsas, etc.
A relação das obras literárias a serem estudadas no decorrer do ano
letivo consta no Plano de Curso disponibilizado aos alunos na
primeira aula da disciplina.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS

Língua Portuguesa: Caderno, dicionário de Língua Portuguesa
atualizado conforme o último acordo ortográfico, caneta e/ou
lápis/lapiseira, borracha, pasta com elástico para guardar folhas
avulsas, etc.

QUÍMICA

.SOCIOLOGIA

Caderno ou fichário, caneta, lápis, borracha, pasta de elástico para
guardar folhas avulsas. Livro Didático: Sociologia em Movimento,

autores: Afrânio Silva et al., Editora Moderna, 2018, distribuído
gratuitamente  pelo PNLD

TCEM

Caderno, caneta, lápis. Outros materiais podem ser solicitados ao
longo do ano.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS

Química: caderno, lápis, caneta e borracha. Outros materiais serão
solicitados ao longo do ano.

PROJETO DE VIDA

Caderno



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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

ARTE VISUAIS

Folhas formato A3 - Resma - uso pessoal.
Caixa de lápis de cor - básico,

tesoura pequena,
Lápis para desenho 6 B,

borracha,
um vidro de cola escolar - pequeno.

BIOLOGIA

Caderno separado ou 2 matérias, caneta, lápis, cartolina, massa
de modelar,

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPANHOL

Caderno, dicionário (impresso/online), estojo completo e o
livro didático que já estava sendo utilizado no ano anterior
(Capa laranja). Nuevo Español en Marcha. Francisca
Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero
Díez e Carmen Sardinero Franco. Editora SGEL:
2014/2015.

FILOSOFIA

Caderno/fichário, livro didático (fornecido no ano anterior) e
estojo completo.

FÍSICA

2 folhas de papel milimetrado tamanho A4

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis, borracha,
pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não solicitaremos
livro didático este ano.

HISTÓRIA

Caderno (de matéria ou fichário), livro didático fornecido pela
escola,  pasta para atividades, que pode ser compartilhada com
outras disciplinas, e estojo completo.

GEOGRAFIA

INGLÊS

Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser
fornecido pela escola. Outros materiais podem ser solicitados
ao longo do ano.

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

SOCIOLOGIA

QUÍMICA

SOCIOLOGIA

Caderno ou fichário, caneta, lápis, borracha, pasta de elástico
para guardar folhas avulsas. Livro Didático: Sociologia em
Movimento, autores: Afrânio Silva et al., Editora Moderna,

2018, distribuído gratuitamente  pelo PNLD

TCEM



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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA DE MATERIAIS / 2022 – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

ARTE VISUAIS

Folhas formato A3 - Resma - uso pessoal.
Caixa de lápis de cor - básico,

tesoura pequena,
Lápis para desenho 6 B,

borracha,
um vidro de cola escolar - pequeno.

BIOLOGIA

Caderno separado ou 2 matérias juntas, caneta, lápis, borracha,
lápis de cor e giz de cera, pasta de elástico ou em L, massa de

modelar e cartolina (quando forem solicitados).

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPANHOL
Caderno, lápis, caneta e borracha. Os demais materiais serão
enviados em formato PDF ou fotocopiados.

FILOSOFIA

Caderno/fichário, livro didático (fornecido no ano anterior) e
estojo completo.

FÍSICA

Não será exigido material extra

FRANCÊS

Dicionário Francês/Português, caderno, caneta, lápis, borracha,
pasta de elástico para guardar folhas avulsas. Não solicitaremos
livro didático este ano.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

INGLÊS

Dicionário, caderno, caneta, lápis e livro didático a ser
fornecido pela escola. Outros materiais podem ser solicitados
ao longo do ano.

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

A lista de livros (obras literárias) será repassada aos alunos,
contudo não vejo a necessidade de fazer a solicitação aos pais,
uma vez que os livros estarão disponíveis na biblioteca e/ou em
PDF. Assim, não há material específico para a disciplina além
do que se espera (caderno, lápis, borracha, caneta etc).

QUÍMICA
Caderno, lápis, caneta e borracha. Outros materiais serão
solicitados ao longo do ano.

SOCIOLOGIA

 
Caderno ou fichário, caneta, lápis, borracha, pasta de elástico
para guardar folhas avulsas. Livro Didático: Sociologia em
Movimento, autores: Afrânio Silva et al., Editora Moderna,
2018, distribuído gratuitamente  pelo PNLD

TCEM

Caderno, lápis, caneta e borracha. Os demais materiais serão
enviados em formato PDF ou fotocopiados.


