COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAL – 2020 – 6º ANO – ENS.FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO:
1 agenda tipo “Agenda do Estudante” (contendo uma folha para cada dia da semana)
1 Caderno Universitário com 200 folhas com 10 divisões por semestre
2 cadernos Universitários com 100 folhas para Matemática e Geografia
2 canetas azuis , 2 canetas vermelhas
1 caneta ponta porosa (preta)
1 caneta Fine pen 0,4 mm (preta)
1 marcador permanente 1,0 mm (preto)
1 corretivo de caneta , 1 apontador com depósito
1 borracha FABER CASTELL
1 tesoura pequena sem ponta, com nome gravado TIPO MUNDIAL
1 lápis preto nº 2 ECOLÁPIS SUPERSOFT BLACK ou lapiseira
1 lápis 6b
2 canetas marca texto (duas cores claras) de preferência tons pastéis FABER CASTELL

1 tubo de cola TENAZ ou cola BASTÃO

1 régua de 30 cm tipo DESETEC
1 caixa de lápis de cor (não pode ser aquarela) Caras & Cores - FABER CASTELL
1 compasso de boa qualidade
1 jogo de esquadros
1 transferidor 180º
1 estojo
1 jogo de canetas hidrográficas FABER CASTELL
1 pasta plástica transparente com elástico (para atividades)
1 pen drive etiquetado com o nome do aluno (para uso pessoal de trabalhos e arquivos)
1 fone de ouvido auricular pequeno para Inglês e Educação Tecnológica
SUGESTÃO: 1 bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm
PARA FICAR DISPONÍVEL EM CASA
Revistas para recorte (Atenção ao conteúdo da revista, algumas são inadequadas para escola)
Dicionário de Português (com a nova ortografia) – SUGESTÃO: Editora Melhoramentos
Dicionário de Inglês – (SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar)
● Todo o material do aluno deverá ser identificado, inclusive o uniforme.
● Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem o qual o aluno poderá ser suspenso das atividades do
dia, não será aceito nenhum material que não conste na lista.
● Os materiais acima deverão ser repostos sempre que necessário
● Material para trabalhos em classe, cópias de atividades, papéis variados, material de Artes, serão cobrados em
taxa única.
Nome: ____________________________________________________________
Apostila Uno: R$ 1.255,22 (compra pelo site do Uno)
Material didático: R$ 200,00 (pagamento até 15/01/2020)
Início das aulas: 27/01/2020 (2ª feira)
Horário de Aula: Matutino – 7h15min às 12h45min
Vespertino – 12h50min às 18h20min
Site: colegiovivavida.com.br

COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAL – 2020 7º ANO – ENS.FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO:
1 agenda tipo “Agenda do Estudante” (contendo uma folha para cada dia da semana)
1 Caderno Universitário com 200 folhas com 10 divisões por semestre
1 caderno Universitário com 100 folhas para Matemática e Geografia
2 canetas azuis e vermelhas
1 caneta ponta porosa (preta)
1 caneta Fine pen 0,4 mm (preta)
1 marcador permanente 1,0 mm (preto)
1 corretivo de caneta, 1 apontador com depósito
1 borracha FABER CASTELL
1 tesoura pequena MUNDIAL sem ponta com nome gravado
1 lápis preto nº 2 ECOLÁPIS SUPERSOFT BLACK ou lapiseira
1 lápis 6B
2 canetas marca texto (duas cores claras) de preferência tons pastéis FABER CASTELL

1 tubo de cola TENAZ ou cola BASTÃO

1 régua de 30 cm tipo DESETEC
1 caixa de lápis de cor
1 estojo
1 jogo de canetas hidrográficas FABER CASTELL
1 jogo de esquadros
1 compasso de boa qualidade
1 pasta plástica transparente com elástico (Atividades Gerais)
1 pen drive etiquetado com o nome do aluno (para uso pessoal de trabalhos e arquivos)
1 fone de ouvido auricular pequeno para Inglês e Educação Tecnológica
SUGESTÃO: 1 bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm
PARA FICAR DISPONÍVEL EM CASA

Papel vegetal para mapas
Dicionário de Português (com a nova ortografia) – SUGESTÃO: Editora Melhoramentos
Dicionário de Inglês – (SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar – para estudantes brasileiros de inglês)
●
●
●
●
●

Todo o material do aluno deverá ser identificado, inclusive o uniforme.
Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem o qual o aluno poderá ser suspenso das atividades do
dia.
Não será aceito nenhum material que não conste na lista
Os materiais acima deverão ser repostos sempre que necessário
Material para trabalhos em classe, cópias de atividades, papéis variados e material de Artes, serão cobrados
em taxa única.

Nome: ____________________________________________________________
Apostila Uno: R$ 1.255,22 (compra pelo site do Uno)
Material didático: R$ 200,00 (pagamento até 15/01/2020)
Início das aulas: 27/01/2020 (2ª feira)
Horário de Aula: Matutino – 7h15min às 12h45min
Vespertino – 12h50min às 18h20min
Site: colegiovivavida.com.br

COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAL – 2020 8º ANO – ENS. FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO:
1 agenda tipo “Agenda do Estudante” (contendo uma folha para cada dia da semana)
1 Caderno Universitário com 200 folhas com 10 divisões por semestre OU um fichário grande com blocos de 4 furos
1 caderno de 100 folhas para Matemática e Geografia
1 lápis preto nº 2 ECOLÁPIS SUPERSOFT BLACK ou lapiseira
1 lápis 6b
2 canetas marca texto (duas cores claras) de preferência tons pastéis FABER CASTELL
2 canetas azuis e 2 canetas vermelhas
1 caneta ponta porosa (preta)
1 caneta Fine pen 0,4 mm (preta)
1 marcador permanente 1,0 mm (preto)
1 corretivo de caneta e 1 apontador com depósito
1 borracha FABER CASTELL
1 tesoura pequena MUNDIAL sem ponta com nome gravado

1 tubo de cola TENAZ ou cola BASTÃO

1 régua de 30 cm tipo DESETEC
1 caixa de lápis de cor
1 calculadora simples
1 transferidor e 1 jogo de esquadros
1 estojo
1 compasso de boa qualidade
1 jogo de canetas hidrográficas FABER CASTELL
1 pen drive etiquetado com o nome do aluno (para uso pessoal de trabalhos e arquivos)
1 fone de ouvido auricular pequeno para Inglês e Educação Tecnológica
SUGESTÃO: 1 bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm
PARA FICAR DISPONÍVEL EM CASA

Papel vegetal para mapas
Dicionário de Português (com a nova ortografia) – SUGESTÃO: Editora Melhoramentos
Dicionário de Inglês – (SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar – para estudantes brasileiros de inglês)
Dicionário de Espanhol
● Todo o material do aluno deverá ser identificado, inclusive o uniforme.
● Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem o qual o aluno poderá ser suspenso das atividades do
dia.
● Não será aceito nenhum material que não conste na lista
● Os materiais acima deverão ser repostos sempre que necessário
● Material para trabalhos em classe, cópias de atividades, papéis variados, material de Artes, serão cobrados em
taxa única.
Nome: ____________________________________________________________
Apostila Uno: R$ 1.255,22 (compra pelo site do Uno)
Material didático: R$ 200,00 (pagamento até 15/01/2020)
Início das aulas: 27/01/2020 (2ª feira)
Horário de Aula: Matutino – 7h15min às 12h45min
Vespertino – 12h50min às 18h20min

Site: colegiovivavida.com.br

COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAL – 2020 9º ANO – ENS. FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO:
1 agenda tipo “Agenda do Estudante” (contendo uma folha para cada dia da semana)
1 Caderno Universitário com 200 folhas com 10 divisões por semestre OU um fichário grande com blocos de 4 furos
1 caderno de 100 folhas para Matemática e Geografia
1 lápis preto nº 2 ECOLÁPIS SUPERSOFT BLACK ou lapiseira, 1 lápis 6b
1 marca texto ( cor clara) de preferência tons pastéis FABER CASTELL
1 caneta ponta porosa (preta), 1 caneta Fine pen 0,4 mm (preta)
1 marcador permanente 1,0 mm (preto)
2 canetas azuis e 2 canetas vermelhas
1 caneta FABER CASTELL – ponta grossa preta
1 corretivo de caneta e 1 apontador com depósito
1 borracha FABER CASTELL
1 tesoura pequena mundial sem ponta com nome gravado

1 tubo de cola TENAZ ou cola BASTÃO

1 régua de 30 cm tipo DESETEC
1 caixa de lápis de cor
1 estojo
1 compasso de boa qualidade, 1 transferidor e 1 jogo de esquadros
1 calculadora simples
1 jogo de canetas hidrográficas FABER CASTELL
1 pen drive etiquetado com o nome do aluno (para uso pessoal de trabalhos e arquivos)
1 fone de ouvido auricular pequeno para Inglês e Educação Tecnológica
SUGESTÃO: 1 bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm
PARA FICAR DISPONÍVEL EM CASA

Papel vegetal para mapas
Dicionário de Português (com a nova ortografia) – SUGESTÃO: Editora Melhoramentos
Dicionário de Inglês – (SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar – para estudantes brasileiros de inglês)
Dicionário de Espanhol
●
●
●
●
●

Todo o material do aluno deverá ser identificado, inclusive o uniforme.
Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem o qual o aluno poderá ser suspenso das atividades do
dia.
Não será aceito nenhum material que não conste na lista
Os materiais acima deverão ser repostos sempre que necessário
Material para trabalhos em classe, cópias de atividades, papéis variados e material de Artes, serão cobrados
em taxa única.

Nome: ____________________________________________________________
Apostila Uno: R$ 1.255,22 (compra pelo site do Uno)
Material didático: R$ 200,00 (pagamento até 15/01/2020)
Início das aulas: 27/01/2020 (2ª feira)
Horário de Aula: Matutino – 7h15min às 12h45min
Vespertino – 12h50min às 18h20min

Site: colegiovivavida.com.br

