
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 / 2023 – 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO

● Não há.

CIÊNCIAS

-01 Caderno com identificação do aluno, série e turma
(pode ser individual 96 folhas ou duas matérias no
caderno de matérias).
-01 Caixa de massa de modelar
-01 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.
-  Lápis de cor
- caneta, lápis preto, cola, tesoura sem ponta, régua e
borracha (estojo completo)

EDUCAÇÃO FÍSICA

●  01 caderno com identificação do aluno.

ESPANHOL
● 01 caderno separado (96 folhas),
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha

(estojo completo)

● Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

FRANCÊS

● 01 caderno separado (96 folhas),
● 01 pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo completo (caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta,

régua e borracha)
● Dicionário: Português/Francês– Francês/Português.
Observação: O nome do livro didático será passado

posteriormente.

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

INFORMÁTICA

●  01 Caderno com identificação do aluno.

INGLÊS

Dicionário impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA

● 2 Cadernos de 96 folhas, com identificação do
aluno, série e turma (Não pode ser caderno de
matéria, nem fichário!!).

● 1 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.

● 2 lápis
● 2 canetas (azul ou preta)
● 2 borrachas
● 1 régua de 30 cm (de plástico, mas não flexível)
● 1 tesoura pequena, sem ponta.

○ Esse material é de uso coletivo e ficará no
LEPEM (Laboratório de Matemática) para
as aulas de Investigação Matemática!!!!

Caneta, lápis preto,  borracha, cola, tesoura sem ponta, régua (30
cm, não flexível). Esse material é de uso individual (para ficar no
estojo).
Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)

LÍNGUA PORTUGUESA

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 disponíveis na Biblioteca do Cepae e/ou 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-ve
lha-totonia-jose-lins-do-rego-em-epub-pdf-mobi-ouler-online
4. Vozes Ancestrais, Daniel Munduruku (PNLD)

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo



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 / 2023 – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO

● Não há.

CIÊNCIAS

- Lápis de cor
-1 caixa de massa de modelar

EDUCAÇÃO FÍSICA

FRANCÊS

● 01 caderno separado (96 folhas),
● 01 pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo completo (caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta,

régua e borracha)
● Dicionário: Português/Francês– Francês/Português.
Observação: O nome do livro didático será passado

posteriormente.

ESPANHOL
● 01 caderno separado (96 folhas, de preferência o mesmo

que foi utilizado no 6º ano),
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha

(estojo completo).

● Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

GEOGRAFIA

7º A (prof. Glauco)

7º B (prof. Elson)

● Livro Didático de Geografia (fornecido pela escola),
● Atlas geográfico escolar - Ensino Fundamental - do 6º

ao 9º ano - 2ª edição. IBGE. Onde comprar? Loja do
IBGE -
https://loja.ibge.gov.br/atlas-geografico-escolar-ensino-fu
ndamental-do-6-ao-9-ano.html.

● Uma pasta plástica (para guardar as folhas A4).
● 01 caderno separado (96 folhas).
● Caneta azul ou preta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e

borracha (estojo completo).  O mesmo usado em outras
disciplinas).

HISTÓRIA

INFORMÁTICA

● 01 Caderno com identificação do aluno.

INGLÊS

Dicionário impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA

● 01 caderno de 96 folhas, somente para a matemática
● 01 régua de 30 cm
● 01 tesoura
● Caneta, lápis e borracha.
● Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)
● 30 folhas de papel quadriculado

LÍNGUA PORTUGUESA

● 1 Caderno de 96 folhas, com identificação do aluno, série
e turma.

● 1 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.

● Dicionário de Português com alterações do Acordo
Ortográfico de 2009.

● Obras literárias: A lista será apresentada aos alunos no
primeiro dia de aula, junto com o programa da disciplina.

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo
01 bloco de papel quadriculado (não é o milimetrado)



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 / 2023 – 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ARTES VISUAIS

● Uma resma de papel A3;
Uma caixa de lápis de cor;

● Uma tesoura pequena;
● Uma cola pequena.

CIÊNCIAS

- Folha chamex
- Canetinha
- Caderno
- Caneta, lápis borracha, régua
- Uma pasta plástica (para guardar atividades)
- Tesoura sem ponta
- Cola

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPANHOL

● 02(duas) matérias no caderno universitário,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha

(estojo completo)

● Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

FRANCÊS

● 01 caderno separado (96 folhas),
● 01 pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo completo (caneta, lápis, cola, tesoura sem

ponta, régua e borracha)
● Dicionário: Português/Francês– Francês/Português.
Observação: O nome do livro didático será passado

posteriormente.

GEOGRAFIA
● Livro Didático de Geografia (fornecido pela

escola),
● Atlas geográfico escolar - Ensino Fundamental -

do 6º ao 9º ano - 2ª edição. IBGE. Onde
comprar? Loja do IBGE: -
https://loja.ibge.gov.br/atlas-geografico-escolar-e
nsino-fundamental-do-6-ao-9-ano.html.

● Uma pasta plástica (para guardar as folhas A4).
● 01 caderno (96 folhas) ou duas partes de um caderno

grande com outras disciplinas juntas.

HISTÓRIA

INFORMÁTICA

INGLÊS

Dicionário impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA

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

LÍNGUA PORTUGUESA

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 disponíveis na Biblioteca do Cepae e/ou em PDF
1. Torto Arado. Itamar Vieira Júnior. Portugal: Editor Maria do
Rosário Pedreira, 2018.
http://www.sinttelba.com.br/spn-painel/midias/documentos/bibliotec
a/10_Torto%20Arado%20-%20Itamar%20Vieira%20Junior.pdf

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo

http://www.sinttelba.com.br/spn-painel/midias/documentos/biblioteca/10_Torto%20Arado%20-%20Itamar%20Vieira%20Junior.pdf
http://www.sinttelba.com.br/spn-painel/midias/documentos/biblioteca/10_Torto%20Arado%20-%20Itamar%20Vieira%20Junior.pdf


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

COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

LISTA D E MATERIAIS / 2022 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEATRO
● Não há.

CIÊNCIAS

● Folha chamex
● Canetinha
● Caderno
● Caneta, lápis, borracha, régua
● Pasta de plástico (para guardar atividades
● Tesoura sem ponta
● Cola

EDUCAÇÃO FÍSICA
 

● 01 caderno, caneta, lápis, e 01 pasta;

ESPANHOL

Estojo completo
1 pasta para guardar atividades

1 caderno de 48 folhas

FRANCÊS

● 01 caderno separado (96 folhas),
● 01 pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo completo (caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta,

régua e borracha)
● Dicionário: Português/Francês– Francês/Português.
Observação: O nome do livro didático será passado

posteriormente.

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 impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA
● 01 caderno
● 01 régua de 30 cm. esquadro e transferi
● Caneta, lápis e borracha.
● Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)
● 20 folhas de papel quadriculado

LÍNGUA PORTUGUESA

SOCIOLOGIA

 Caderno ou uma divisão de caderno de várias matérias

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo



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
Uma resma de papel A3;
Uma caixa de lápis de cor;
Uma tesoura pequena;
Uma cola pequena.

BIOLOGIA

- Caderno de matéria
- Canetas (azul, preta, vermelha), lápis, borracha, régua
- Pasta de plástico (para guardar atividades)
- Corretivo
- Cola
- Tesoura sem ponta

EDUCAÇÃO FÍSICA

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM ED. FÍSICA

ESPANHOL
● 02(duas) matérias no caderno universitário,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha.
● Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

FILOSOFIA

● 1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas
disciplinas.

● Pasta para arquivo de folhas A4;
● Livro didático de Filosofia (fornecido pela escola);
● Estojo completo.

FÍSICA

FRANCÊS

● 02(duas) matérias no caderno de matérias,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo Completo

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).

INGLÊS
Dicionário impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA
● 01 caderno
● 01 régua de 30 cm
● Caneta, lápis e borracha.
● Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)
● 10 folhas de papel quadriculado

LÍNGUA PORTUGUESA

● Dicionário da língua portuguesa atualizado;
● Pasta com elástico para arquivar os textos da disciplina;
● Caderno, preferencialmente, exclusivo para a disciplina.

Obs.: A relação das obras literárias a serem trabalhadas
durante o ano letivo será apresentada aos alunos no primeiro
dia de aula, junto com o programa da disciplina.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM LÍNGUA
PORTUGUESA

Observação: Os materiais destinados à disciplina de
Língua Portuguesa poderão ser aproveitados também
para esta disciplina.

QUÍMICA

●  Duas matérias em um caderno de várias disciplinas.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM QUÍMICA

●  Uma matéria em um caderno de várias disciplinas.
●

.SOCIOLOGIA

1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas disciplinas
Livro didático de Sociologia (fornecido pela escola)

TCEM
Estojo completo e pasta para guardar as atividades de
aula.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM FÍSICA

PROJETO DE VIDA
1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas disciplinas

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo



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

BIOLOGIA
-01 Caderno com identificação do aluno, série e turma
(pode ser individual 96 folhas ou duas matérias no
caderno de matérias).
-01 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.
-  Canetas coloridas
- Caneta, lápis preto, cola, tesoura sem ponta, régua e
borracha (estojo completo)

EDUCAÇÃO FÍSICA

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM ED. FÍSICA

ESPANHOL

● 02(duas) matérias no caderno universitário,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, régua e borracha.

● Dicionário: Português/Espanhol – Espanhol/Português.

FILOSOFIA

● 1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas
disciplinas.

● Pasta para arquivo de folhas A4;
● Livro didático de Filosofia (fornecido pela escola);
● Estojo completo.

FÍSICA

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM FÍSICA

FRANCÊS

● 02(duas) matérias no caderno de matérias,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo Completo

HISTÓRIA

INGLÊS

● Dicionário impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
● Pasta Catálogo
● Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA

● 01 caderno
● 01 régua de 30 cm, esquadro, transferidor

● 01 compasso
● Caneta, lápis e borracha.
● Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)
● 10 folhas de papel quadriculado

LÍNGUA PORTUGUESA
● Caderno
● Dicionário da Língua Portuguesa atualizado;
● Pasta com elástico para arquivar os textos da

disciplina;
● Livros literários que serão indicados posteriormente.

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM LÍNGUA
PORTUGUESA

● Mesmo material de Língua Portuguesa

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).

SOCIOLOGIA
● 1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas

disciplinas
● Livro didático (fornecido pela escola)

QUÍMICA

● Caderno ou pelo menos duas matérias em um caderno
de diversas disciplinas..

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS EM QUÍMICA

● Uma  matéria em um caderno de diversas disciplinas.

SOCIOLOGIA

1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas
disciplinas
Livro didático de Sociologia (fornecido pela escola)

TCEM

Estojo completo e pasta para guardar os materiais de aula

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas de papel pardo



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

Uma resma de papel A3;
Uma caixa de lápis de cor;
Uma tesoura pequena;
Uma cola pequena.

BIOLOGIA
-01 Caderno com identificação do aluno, série e turma
(pode ser individual 96 folhas ou duas matérias no
caderno de matérias).
-01 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.
-  Canetas coloridas
- Caneta, lápis preto, cola, tesoura sem ponta, régua e
borracha (estojo completo)

EDUCAÇÃO FÍSICA

● 01 caderno, caneta, lápis, e 01 pasta;

ESPANHOL

Estojo completo
1 caderno de 48 folhas

1 pasta para guardar as atividades

FILOSOFIA

● 1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas
disciplinas.

● Pasta para arquivo de folhas A4;
● Livro didático de Filosofia (fornecido pela escola);
● Estojo completo.

FÍSICA

FRANCÊS

● 02(duas) matérias no caderno de matérias,
● uma pasta plástica (para guardar as folhas A4),
● Estojo Completo

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 impresso Ing./Port. e Port./Ingl.
Pasta Catálogo
Caderno de 50 folhas

MATEMÁTICA

● 01 caderno
● 01 régua de 30 cm e 01 esquadro pequeno
● Caneta, lápis e borracha.
● Livro didático (fornecido pela biblioteca da escola)

PORTUGUÊS

● 1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas
disciplinas.

● 1 Pasta de elástico (para guardar as folhas A4) com
identificação do aluno, série e turma.

● Estojo com canetas, lápis, borracha.
● Dicionário de Português com alterações do Acordo

Ortográfico de 2009.
● Obras literárias: A lista será apresentada aos alunos

no primeiro dia de aula, junto com o programa da
disciplina.

QUÍMICA

● Duas matérias em um caderno de diversas disciplinas.

SOCIOLOGIA

1 caderno ou uma divisão em caderno de diversas disciplinas
Livro didático de Sociologia (fornecido pela escola)

TCEM

Estojo completo e pasta para guardar materiais

MATERIAIS DE USO COLETIVO
(Entregar na Secretaria na primeira semana de aula)

01 Cola branca
05 cartolinas
05 EVA coloridos
01 caixa de tinta guache
01 caixa de giz de cera
05 folhas papel pardo


