
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 – 7º AO 9º ANO  

 
MATERIAL ADQUIRIDO DO ATO DA MATRÍCULA 
 01 Agenda Escolar 2021 - R$ 40,00 (Cobrado no boleto de Janeiro) 
 01 Carteirinha Escolar -    R$ 20,00 (Pagar no ato no pedido) 

            Uniforme Escolar Básico Obrigatório - (Calça, Blusão e Camiseta – a ser adquirido pelos pais) 
 Apostila Sistema de Ensino Poliedro - (A ser adquirido pelos pais) 
 
MATERIAL INDIVIDUAL 
01 Álcool em gel; 
02 Cadernos universitário ou Fichário / 10 matérias; 
01 Estojo; 
01 Pasta transparente com elástico para provas; 
01 Apontador com depósito; 
01 Caixa de lápis de cor 24 cores; 
05 Lápis de escrever; 
01 Borracha; 
01 Tesoura; 
01 Conjunto de canetas hidrográficas finas com 12 cores 
01 Tubo de cola bastão pequeno; 
01 Caneta marca texto amarela; 
01 Canetas, 2 azul, 2 verde e 2 preta; *proibido o uso de caneta vermelha 
01 Kit geométrico: 1 régua de 15 cm, 1 esquadro, 1 compasso, grafites para o compasso, 1 lixa de unha e 1 transferidor. 
 

 

 
ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES 

 
LIVROS PARADIDÁTICO 

 
O Colégio Scaranne irá disponibilizar alguns livros em PDF no arquivo (opcional a leitura feita pelo Smartfone ou adquirir em                    
livrarias) 
 

7º ano  
1. A droga da obediência –Pedro Bandeira 1984 George Orwell 
https://docplayer.com.br/1951499-A-droga-da-obediencia.html 
 
2. Os meninos da rua Paulo – Ferenc Molnár 
https://docplayer.com.br/16535899-Os-meninos-da-rua-paulo.html 
 
3. Os três mosqueteiros –Alexandre Dumas 
 https://indicalivros.com/livros/os-tres-mosqueteiros-colecao-reencontro-literatura-alexandre-dumasjose-angeli 
 
4. Estrelas Tortas – Walcyr Carrasco 
https://pnld.moderna.com.br/divulgacao/literatura/dvd/estrelas_tortas/conteudo/Estrelas_tortas_LP_MD.pdf 
 

8º ano  
1. A Droga do amor – Pedro Bandeira 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDQ0NjE0MTAwNjA1MTAyMDU5MzcBMTAxOTU3O

TI5ODgzNjIzMzIzNzgBOEd4Y2VzRDBYa0lKATAuNQEBdjI 
 

2. O menino do pijama listrado - John Boyne  
http://www.anchieta.es.gov.br/uploads/lei/s-1513486619.pdf 
 

3. Açúcar Amargo – Luiz Puntel 
https://drive.google.com/file/d/0B7RWXO5B5H7nZzdvT3N3MGE0SzA/view?usp=sharing 
 

4. Extraordinário- R.J. Palácio 
https://ima-rs.com.br/wp-content/uploads/2018/11/8o.-ano-Extraordin%C3%A1rio-R.-J.Palacio.pdf 
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IMPORTANTE SOBRE OS TÓPICOS DA LISTA DE MATERIAL 
 
✔ Trazer diariamente máscara e álcool em gel; 
✔ Ao entregar os materiais assine a lista e retire o protocolo de entrega. 
✔ Os materiais que não estiverem de acordo com o que foi solicitado, serão devolvidos ao responsável para troca. 
✔ Durante o ano, se necessário, serão solicitados materiais de artes e datas comemorativas. 
✔ No boleto de novembro estará sendo cobrado a taxa obrigatória de R$ 40,00 para as despesas da decoração das 

salas e ambientes. 
 
UNIFORME ESCOLAR – 2021 
 
✔ É permitido apenas os modelos oficiais padronizados (com logomarca do Colégio). 
✔ Não é permitido a reprodução de uniforme (Infração, direitos autorais) 
✔ Faz parte do uniforme: calça, legging, bermuda ou short-saia, camisa do Colégio manga longa ou curta, blusão de 

helanca, moletom ou americano. 
✔ Todos os itens do uniforme deverão conter nome do aluno. *preferencialmente bordado. 
✔ Tênis também faz parte do uniforme escolar (proibido o uso de crocs, botas, chinelo, sandálias ou tamancos); 
✔ As aulas extras são realizadas no período do contraturno da aula pedagógica. Sendo o valor de R$ 110,00 mensais, 

acrescida no boleto da mensalidade.  
✔ Os uniformes das aulas extras são de uso OBRIGATÓRIO e podem ser adquiridos em qualquer loja desde que sigam 

o padrão: 
● JAZZ: calça  e collant PRETO. 
● JIU JITSU: kimono BRANCO. 

 
 

 
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

Fone: 2623-1560 / Whatsapp 94026-1135 
 

9º ano  
1. Um estudo em vermelho – Arthur Conan Doyle 

https://kbook.com.br/wp-content/uploads/2016/08/umestudoemvermelho.pdf 
 

2. O Fantasma da Ópera -Gaston Leroux 
https://lelivros.love/book/baixar-livro-o-fantasma-da-opera-gaston-leroux-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online 
 

 
3. Pense Comigo – Augusto Cury 
https://pensecomigo.com.br/livro-petrus-logus-pdf-augusto-jorge-cury 
 
4. A Moreninha - Joaquim Manuel de Macedo 
 http://www.culturatura.com.br/obras/A%20moreninha.pdf 
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