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Terceiro Ciclo de Formação Humana (7ºanos, 8ºanos e 9ºanos)

MATERIAL INDIVIDUAL:  TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO DO ESTUDANTE E DA TURMA. OS LIVROS 
DEVERÃO SER ENCAPADOS E ETIQUETADOS, COM PLÁSTICO. OS UNIFORMES TAMBÉM DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.

● 01 Agenda Escolar Permanente do Estudante, a ser adquirida no início do ano letivo no Centro Pedagógico
● 01 estojo escolar
● 06 lápis pretos nº 2
● 03 borrachas grandes (brancas)
● 01 tesoura (ponta arredondada)
● 01 apontador (com reservatório para guardar resíduos)
● 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
● 01 caixa de canetinhas (12 cores)
● 01 pasta Brasil resistente, com elástico (para guardar Para Casa e outras folhas necessárias)
● 02 frascos de cola branca lavável, não tóxica
● 01 régua transparente de 30 cm (flexível)
● 01 jogo de esquadro
● 01 transferidor de 360°
● 01 calculadora
● 01 compasso
● 01 Pendrive de 4 Gigabytes
● 01 garrafinha de água resistente (de preferência de alumínio)
● 01 toalha de mão com o nome do estudante (para higiene pessoal)
● 01 kit de higiene bucal e corporal (escova de dente, creme dental, fio dental, e outros itens necessários ao conforto higiênico do adolescente durante o tempo 
que passa na escola)
● 01 caderno de GTD – 60 folhas
● 01 caderno de Ciências – 96 folhas
● 01 caderno de Geografia – 96 folhas
● 01 caderno de História – 96 folhas
● 01 caderno de Espanhol – 96 folhas
● 01 caderno de Inglês – 96 folhas
● 02 cadernos de Matemática – 96 folhas
● 03 cadernos de Português – 96 folhas (com margem simples, sem desenhos e adornos)
OBS.: Os cadernos deverão ser encapados com plásticos transparentes e etiquetados com o nome do aluno/turma.

OUTROS MATERIAIS PARADIDÁTICOS DE USO PESSOAL:

● PORTUGUÊS:
- 01 minidicionário escolar da Língua Portuguesa, segundo o novo acordo ortográfico, Houaiss ou Aurélio. Obs.:  O aluno que já adquiriu o dicionário em anos anteriores 
não precisa comprar outro, desde que seja adequado adequado à faixa etária.

● CIÊNCIAS:
- 05 folhas de Papel Milimetrado
- 01 jaleco/avental para atividades laboratoriais. Obs.: O jaleco pertence ao aluno e será usado nos três anos escolares do 3° Ciclo.

● GEOGRAFIA:
- 01 Kit Caneta Hidrocor (6 cores)
- 01 pasta preta com 50 plásticos
- 01 livro paradidático a ser indicado posteriormente
- 10 folhas de papel vegetal

● ESPANHOL:
- 01 Minidicionário Escolar Espanhol. ROJAS, Oscar. São Paulo: Editora DCL (Difusão Cultural do Livro).  Obs.:  O aluno que já adquiriu o dicionário de espanhol não 
precisa comprar outro. O dicionário será utilizado nos três anos escolares. 
- Estudantes do 7º ano: O livro de espanhol (Ventanita al Español 5 - Editora Santillana) já foi adquirido no 2º ciclo e será finalizado em 2022. Quem já possui o livro, 
não precisa comprar outro. 
-  Estudantes do 7º, 8º e 9º anos: Trabalharão com uma coleção de livros pertencente à escola e que será emprestada e devolvida ao professor a cada aula.

● INGLÊS:
- Estudantes dos 7º, 8º e 9º anos: Receberão o livro de Inglês do PNLD. Então, não precisam comprar livro didático dessa disciplina.

OBS.: Os materiais individuais de anos anteriores podem ser aproveitados e reutilizados (tais como: estojos, pasta brasil e outros).  

MATERIAL COLETIVO: PARA SER ENTREGUE NA PRIMEIRA SEMANA, EM SALA DE AULA: 

● 01 pacote de papel A4 branco (500 folhas)
● 01 pacote de papel A4 colorido (100 folhas)

Uniforme escolar. O uniforme escolar do Centro Pedagógico é encontrado nos seguintes endereços:

TRIBUNA – Rua Boaventura, 623 – Jaraguá. Telefone: 3491-4881. 
LUARA CONFECÇÕES – Rua Itapetinga, 1482 – Cachoeirinha. Telefones: 34428820 / 30776244.

A lista de material poderá ser reproduzida acessando o seguinte endereço: www.cp.ufmg.br




