
ENSINO FUNDAMENTAL

▪ Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,
r.unoi.com

▪ Caderno de Produção de Texto: 

LIVROS LITERÁRIOS:

Amor não tem cor – Giselda Laporta –
O homem que calculava – Malba Than
Sherlock Holmes –  Arthur Conan Doyle / Marcia Kupstas
O solo e a vida - Rosicler Martins Rodrigues
Que haja escrita – Luíz Antônio Aguiar
Os doze trabalhos de Hércules – Luiz Galdino
O empinador de estrela – Lorenço Diaféria
O terror do 6° B – Yolanda Reyes – FTD.

OBSERVAÇÕES: 

▪ O aluno deve apresentar-se devidamente
da

▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano
total da lista, já solicitada); 
▪ * Os livros literários poderão ser adquiridos
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado)

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA)

(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo

Data: Setembro 2020 

Unidade TAGUATINGA SUL

3562-6633 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,
:MATEMÁTICA – aquisição pelo site: unoieducacao.com Dúvidas: 0800-7728-866.

 personalizado da Rede de Ensino. 

LIVROS LITERÁRIOS: 

– Ed. Moderna. 
Malba Than – Editora Record.

Arthur Conan Doyle / Marcia Kupstas - Editora FTD. 
Rosicler Martins Rodrigues - Ed. Moderna 

Luíz Antônio Aguiar – Quinteto Editorial.
Luiz Galdino – FTD.

Lorenço Diaféria – Moderna.
FTD. 

se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tê
(seg

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

* Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com  o uso, por bimestre;
O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

( ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

( ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria,
ou fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)

SO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano

TAGUATINGA SUL 

Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,

Uso por Bimestre* 
1º 2º 3º 4º 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do 

O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, 
ou fichário, ou caderno de 10 matérias 

preta e vermelha) 

( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
( ) 01 compasso e 01 transferidor 
( ) 01 tesoura pequena sem ponta 
( ) 01 agenda para anotações escolares 
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

Identificado 

ia; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



ENSINO FUNDAMENTAL

▪ Livros de LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,
r.unoi.com

▪ Caderno de Produção de Texto: 

LIVROS LITERÁRIOS:

Uma janela para o crime – Cloder Rivas Martos
ditora Moderna
ira. Editora Moderna.

Ladrões de histórias João Anzanello Carrascoza
Um girassol na janela - Ganymédes José.Editora Moderna.
Maria vai com poucas - Ricardo Ramos Filho. Editora Moderna.
Rei Artur – Ana Maria Machado – Editora Ática.
Os três mosqueteiros – Alexandre Dumas / José Angeli

OBSERVAÇÕES: 

▪ O aluno deve apresentar-se devidamente
da

▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano
total da lista, já solicitada); 
▪ * Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado)

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA)

(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020 

Unidade TAGUATINGA SUL

3562-6633 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO

ÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,
:MATEMÁTICA – aquisição pelo site: unoieducacao.com Dúvidas: 0800-7728-866.

 personalizado da Rede de Ensino.

LIVROS LITERÁRIOS: 

Cloder Rivas Martos – Ed. Saraiva.
Walcyr Carrasco.

Pedro Ban
O garoto da novela – Walcyr Carrasco. Editora Moderna 
A droga da obediência – Pedro Bandedeira. Editora Moderna. 
Ladrões de histórias João Anzanello Carrascoza – Ed. Atual.

Ganymédes José.Editora Moderna. 
Ricardo Ramos Filho. Editora Moderna. 

Editora Ática. 
Alexandre Dumas / José Angeli – Editora Scipione.

se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
eg

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

* Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com  o uso, por bimestre;
aterial deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

( ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

( ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria,
ou fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

( ) 01 bloco de desenho A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano

TAGUATINGA SUL 

ÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE, ESPANHOL,

Uso por Bimestre* 
1º 2º 3º 4º 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do 

aterial deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, 
ou fichário, ou caderno de 10 matérias 
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
( ) 01 compasso e 01 transferidor 
( ) 01 tesoura pequena sem ponta 
( ) 01 agenda para anotações escolares 
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

entificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
nado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



ENSINO FUNDAMENTAL

▪ Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geogr

▪ Caderno de Produção de Texto: 

LIVROS LITERÁRIOS:

A marca de uma lágrima – Pedro Bande
O morro dos ventos uivantes – Emily Bronté/Ligia Cademartori
O sol da liberdade – Giselda Laporta -
O mestre e o herói  - Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
O olho de vidro do meu avô - Bartolomeu Campos de Queirós. Editora Moderna.
As batalhas do castelo – Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
A árvore que dava dinheiro – Domingos Pelegrini. Editora Moderna.
Gabriel e o teatro da memória – Max Velati

OBSERVAÇÕES: 

▪ O aluno deve apresentar-se devidamente
da

▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano
total da lista, já solicitada); 
▪ * Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

MATERI

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA)

(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020 

Unidade TAGUATINGA SUL

3562-6633 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO

Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática
Dúvidas: 080pelo site: unoieducacao.com – Dúvidas: 08000-7728-866.

 personalizado da Rede de Ensino.

LIVROS LITERÁRIOS: 

Pedro Bandeira. Editora Moderna. 
Emily Bronté/Ligia Cademartori – FTD.

- Editora Atual. 
Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 

Bartolomeu Campos de Queirós. Editora Moderna. 
Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 

Domingos Pelegrini. Editora Moderna. 
Max Velati - FTD 

se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
(seg

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

* Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com  o uso, por bimestre;
rá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

( ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

( ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria,
ou fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

( ) 01 bloco de desenho A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano

TAGUATINGA SUL 

afia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática – aquisição

Uso por Bimestre* 

1º 2º 3º 4º 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do 

rá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, 
ou fichário, ou caderno de 10 matérias 
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

o de cola branca (90 grs.) 
( ) 01 compasso e 01 transferidor 
( ) 01 tesoura pequena sem ponta 
( ) 01 agenda para anotações escolares 
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



ENSINO FUNDAMENTAL

▪ Dicionário de Sinônimos e Antônimos:
no

▪ 1 Exemplar da Constituição Federal e 1988 (Objeto de avaliação do PAS)
▪ Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol
unoieducacao.com –Dúvidas: 0800-7728-866.
▪ Caderno de Produção de Texto: 

LIVROS LITERÁRIOS

Estrelas tortas – Walcyr Carrasco.Editora Moderna.
Uma luz no fim do túnel – Ganymedes José. Editora Moderna.
O menino do Portinari – Caio Rite – Editora do Brasil
Brasília uma viagem no temopo - Eliana Martins
Édipo rei – Sofocles – Didier Lamaison - Editora Moderna
O diário de Anne Frank –Qualquer editora 
O menino do pijama listrado – Companhia das Letras.
A Megera Domada – Molière – Walcyr Carrasco.Editora Moderna
Contos consagrados – Machado de Assis 

OBSERVAÇÕES: 

▪ O aluno deve apresentar-se devidamente
da

▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano
total da lista, já solicitada); 
▪ * Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com o uso, por bimestre
▪ O material deverá ser entregue na Semana de
material na primeira semana de aula.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identifi

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA)

(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020 

Unidade TAGUATINGA SUL

3562-6633 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO

Dicionário de Sinônimos e Antôn mos: Editora Houaiss – Versão Ampliada.
9º

1 Exemplar da Constituição Federal de 1988 (Objeto de avaliação do PAS)
Livros de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Ciências, Arte, Espanhol, Matemática

 personalizado da Rede de Ensino.

LIVROS LITERÁRIOS 
1º

Walcyr Carrasco.Editora Moderna. 
Ganymedes José. Editora Moderna. 

Editora do Brasil 
Eliana Martins– Editora do Brasil 

Editora Moderna 

Companhia das Letras.  
Walcyr Carrasco.Editora Moderna 

Machado de Assis - Ática 

se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
(seg

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano

* Os livros literários poderão ser adquiridos de acordo com  o uso, por bimestre;
O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Identificado) 

( ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria,
ou fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 tesoura pequena sem ponta
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

(para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Conf

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano

TAGUATINGA SUL 

, Matemática – aquisição pelo site:

Uso por Bimestre* 
1º 2º 3º 4º 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X X X X 

desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);

Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do 

28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos 

( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, 
ou fichário, ou caderno de 10 matérias 
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
) 01 compasso e 01 transferidor 

( ) 01 tesoura pequena sem ponta 
( ) 01 agenda para anotações escolares 
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 

desde que seja o mesmo título




