
  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

               

Circular: 256 / 2021 
 

Lista de Materiais – 6o ano do Ensino Fundamental II – 2022 
 

 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

• Valores apostilas:  

 
➢ 6º ao 9º Ensino Fund. II: R$ 1.421,28 (4 boletos de R$ 355,32 ou 5 parcelas de R$ 284,26 

no cartão de crédito).  
 

1.  O colégio não terá serviço de venda de materiais. 

2. Incluímos nesta lista os itens que serão utilizados nas aulas de Artes, não sendo, portanto, 

emitido boleto pelo colégio para este fim. 

3. Será emitido um boleto com vencimento em março de 2022, para pagamento da 

agenda personalizada do colégio. 

 

4. Não será permitido, neste setor, o uso de fichário.  

 

 
           

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

Lista de Materiais Didáticos de uso individual e obrigatório – 6o ano 

do Ens. Fund. II – 2022 
 

1. LIVROS: 
 

DISCIPLINA MATERIAL 

Português ➢ Dicionário da Língua Portuguesa (com nova ortografia) 

Inglês ➢ Minidicionário Inglês / Português  

Espanhol ➢ Minidicionário de Espanhol / Português 

 

Geografia 

Geoatlas Básico – Mapas Políticos, Mapas Físicos, Mapas Temáticos, 

Imagens de Satélites 

Autora: SIMUELLI, Maria Elena  

Editora Ática 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS 

PARADIDÁTICOS 

 

➢ 1º TRIMESTRE:  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 
 

Título: “A droga da obediência” 

Autor: BANDEIRA, Pedro             

Edição: 5ª 

Impressão: 7ª   

Editora: Moderna 

 

➢ 2º TRIMESTRE:  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 
 

Título: “O garoto da novela” 

Autor: CARRASCO, Walcyr 

Editora: Moderna 

 

➢ 3º TRIMESTRE:  

(os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 
 

Título: “A charada do sol e da chuva” 

Autor: GALDINO, Luiz 

Coleção: Vagalume  

Editora: Ática  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

2. MATERIAIS - de uso individual e obrigatório: 
 

 CADERNOS 

 

8 disciplinas 

➢ 01 caderno (100 folhas) para cada disciplina: Gramática e Matemática; 

➢ 01 caderno universitário (50 folhas) para as disciplinas: História / Geografia / 

Ciências / Inglês / Espanhol / Redação. 

 
 MATERIAS DE USO PESSOAL 

1 Avental de manga longa (BRANCO) 

1 Estojo 

2 Borrachas brancas (de boa qualidade) 

1 Régua de 30cm 

1 Apontador com depósito 

1 Tesoura sem ponta com nome 

2 Tubo de cola bastão 

1 Caixa de lápis de cor (para deixar no estojo) 

 Canetas esferográficas nas cores azul, preta, vermelha e verde. 
 

Obs.: Não será permitido o uso de canetas esferográficas em gel. 

            
 

3. MATERIAIS DE ARTES – de uso individual e obrigatório: 
 

OBS*** 

1. Etiquetar todo o material abaixo com o nome do aluno, série, turno e mantê-lo dentro da pasta 

(maleta) solicitada. 

2. Os itens abaixo são para que o professor possa iniciar o trabalho, devendo ser repostos 

sempre que necessário. 

 

 MATERIAS DE USO PESSOAL PARA AS AULAS DE ARTES  

1 pasta polionda (maleta) A4 de 30mm  

1 Pasta catálogo com 50 plásticos transparente 

1 caixa de lápis de cor  

1 caixa de canetinhas 

1  caixa de tinta guache  

1   caixa de tinta acrílica (para pintura de tela) 

2 lápis grafite 2B, 4B e 6B (02 de cada)  

1 borracha 

1 tesoura sem ponta 

1 tubo de cola líquida branca de 90 ml 

1 régua de 30 cm 

1 pincel achatado números: 6, 10 e 12 (01 de cada) 

1 cola bastão 

1 tela de pintura (15x20) 

50 folhas de sulfite  

1 bloco de canson A4 (cor branco) 

2 folhas de canson A3 (cor branco) – a professora avisará com antecedência quando deverá 

ser enviado este material) 
 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

Circular: 256 / 2021 

 

Lista de Materiais – 7o ano do Ens. Fund. II – 2022. 
 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

 

• Valores apostilas:  

 
➢ 6º ao 9º Ensino Fund. II: R$ 1.421,28 - 4 boletos de R$ 355,32 ou 5 parcelas de R$ 284,26 

no cartão de crédito).  
 

1.  O colégio não terá serviço de venda de materiais. 

2. Incluímos nesta lista os itens que serão utilizados nas aulas de Artes, não sendo, portanto, 

emitido boleto pelo colégio para este fim. 

3. Será emitido um boleto com vencimento em março de 2022, para pagamento da 

agenda personalizada do colégio. 

 

     4.  Não será permitido, neste setor, o uso de fichário.  

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

Lista de Materiais Didáticos de uso individual e obrigatório – 7o ano 

do Ens. Fund. II – 2022 
 
 

1. LIVROS: 
 

DISCIPLINA MATERIAL 
 

Português 
 

➢ Dicionário da Língua Portuguesa (com nova ortografia) 

 
 

Inglês 
 

➢ Minidicionário Inglês / Português  

 

Espanhol 
 

➢ Minidicionário de Espanhol / Português 
 

 

 

Geografia 

Geoatlas básico – Mapas Políticos, Mapas Físicos, Mapas Temáticos, 

Imagens de Satélites  

Autora: SIMIELLI, Maria Elena  

Editora Ática 

(PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR); 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS 

PARADIDÁTICOS 

 

➢ 1º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 
 

Título: “A droga do amor”  
Autor: BANDEIRA, Pedro  

Editora: Moderna 

             

➢ 2º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 

 

Título: “A palavra não dita”  
Autor: CARRASCO, Walcyr 

Editora: Moderna 

 

➢ 3º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 

 

Título: “Tem lagartixa no computador”  
Autora: DUARTE, Marcelo 

Editora: Ática 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS – uso individual e obrigatório: 
 

 CADERNO 

 

8 disciplinas 

➢ 1 caderno (100 folhas) para cada disciplina: Gramática e Matemática; 

➢ 1 caderno universitário (50 folhas) para as disciplinas: História / Geografia / 

Ciências / Inglês / Espanhol / Redação. 
  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

1 Avental de manga longa (BRANCO) 

1 Estojo 

2 Borrachas brancas (de boa qualidade) 

1 Régua de 30cm 

1 Apontador com depósito 

1 Tesoura sem ponta com nome 

1 Tubo de cola tipo bastão 

1 Caixa de lápis de cor (para deixar no estojo) 

 Canetas esferográficas nas cores azul, preta, vermelha e verde. 
 

Obs.: Não será permitido o uso de canetas esferográficas em gel. 

 

3. MATERIAIS DE ARTES – uso individual e obrigatório: 
 

OBS*** 

1. Etiquetar todo o material abaixo com o nome do aluno, série, turno e mantê-lo dentro da pasta 

(maleta) solicitada. 

2. Os itens abaixo são para que o professor possa iniciar o trabalho, devendo ser repostos sempre 

que necessário. 

 

 MATERIAS DE USO PESSOAL PARA AS AULAS DE ARTES  

1 pasta polionda (maleta) A4 de 30mm  

1 Pasta catálogo com 50 plásticos transparente 

1 caixa de lápis de cor  

1 caixa de canetinhas 

1  caixa de tinta guache  

1   caixa de tinta acrílica (para pintura de tela) 

2 lápis grafite 2B, 4B e 6B (02 de cada)  

1 borracha 

1 tesoura sem ponta 

1 tubo de cola líquida branca de 90 ml 

1 régua de 30 cm 

1 pincel achatado números: 6, 10 e 12 (01 de cada) 

1 cola bastão 

1 tela de pintura (15x20) 

50 folhas de sulfite  

1 bloco de canson A4 (cor branco) 

2 folhas de canson A3 (cor branco) – a professora avisará com antecedência quando 

deverá ser enviado este material) 

            



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

Circular:  256/ 2021 
 

Lista de Materiais – 8o ano do Ensino Fundamental II – 2022 
 

 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

• Valores apostilas:  

 
➢ 6º ao 9º Ensino Fund. II: R$ 1.421,28 - 4 boletos de R$ 355,32 ou 5 parcelas de R$ 284,26 

no cartão de crédito.  
 

1.  O colégio não terá serviço de venda de materiais. 

2. Incluímos nesta lista os itens que serão utilizados nas aulas de Artes, não sendo, portanto, 

emitido boleto pelo colégio para este fim. 

3. Não será permitido, neste setor, o uso de fichário.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 Lista de Materiais Didáticos de uso individual e obrigatório – 8o ano 

do Ens. Fund. II – 2022 

 
 

1. LIVROS: 
 

DISCIPLINA MATERIAL 

Português ➢ Dicionário da Língua Portuguesa (com nova ortografia) 

Inglês ➢ Minidicionário Inglês / Português  

Espanhol ➢ Minidicionário de Espanhol / Português 

 
 

Geografia 

Geoatlas básico – Mapas Políticos, Mapas Físicos, Mapas Temáticos, 

Imagens de Satélites  

Autora: SIMIELLI, Maria Elena  

Editora Ática 

(PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS  

PARADIDÁTICOS 

 

➢ 1º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 

 

Título: “Semente Antibulling”  
Autor: ALBISSÚ, Nelson 

Editora: Cortez 

Edição 2016 

          

➢ 2º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 
 

Título: “A droga da amizade”  
Autor: BANDEIRA, Pedro 

Editora: Moderna  

              

➢ 3º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 
 

Título: “Do outro mundo”  
Autor: MACHADO, Ana Maria 

Editora: Ática 

Edição: 1ª 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

2. MATERIAIS – uso individual e obrigatório: 
 

 CADERNOS 

 

8 disciplinas 

➢ 1 caderno (100 folhas) para cada disciplina: Gramática e Matemática; 

➢ 1 caderno universitário (50 folhas) para as disciplinas: História / Geografia / Ciências / 

Inglês / Espanhol / Redação. 

  
MATERIAS DE USO PESSOAL 

1 Avental de manga longa (BRANCO) 

1 Estojo 

2 Borrachas brancas (de boa qualidade) 

1 Régua de 30cm 

1 Apontador com depósito 

1 Tesoura sem ponta com nome 

1 Tubo de cola bastão 

1 Agenda escolar (Obrigatória)  

 Canetas esferográficas nas cores azul, preta, vermelha e verde 
 

Obs.: Não será permitido o uso de canetas esferográficas em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

Circular:  256/ 2021 

 

Lista de Materiais – 9o ano do Ensino Fundamental II – 2022. 
 

Atenção: 
 

O colégio adota o Sistema de Ensino Pitágoras, considerando que este é um entre os três mais 

atualizados e bem avaliados em nosso país, com seus conteúdos estruturados objetivando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

O valor inclui além das disciplinas obrigatórias, o material de Língua Inglesa (para todas as 

séries) / Espanhol (Ens. Fund II) / Filosofia e Sociologia (Ensino Médio). 

Informamos que o valor deverá ser pago em 4 parcelas (janeiro/ fevereiro/ março/ abril), 

todas com vencimento no dia 10 de cada mês, sendo a primeira para 10 de janeiro de 2022 no boleto 

bancário, ou em 5x parcelado no cartão de crédito diretamente no financeiro do colégio. 

O critério para a entrega das apostilas do primeiro trimestre será mediante a quitação dos 

boletos de janeiro e fevereiro, e a entrega das apostilas do segundo trimestre a quitação dos boletos 

de março e abril. 

Lembramos que, as apostilas serão liberadas pela editora mediante a confirmação destes 

pagamentos, impossibilitando o colégio de antecipar a entrega, caso os mesmos não tenham sido 

efetuados. 

 

• Valores apostilas:  

 
➢ 6º ao 9º Ensino Fund. II: R$ 1.421,28 (4 boletos de R$ 355,32 ou 5 parcelas de R$ 284,26 

no cartão de crédito).  
 

1.  O colégio não terá serviço de venda de materiais. 

2. Incluímos nesta lista os itens que serão utilizados nas aulas de Artes, não sendo, portanto, 

emitido boleto pelo colégio para este fim. 

3. Não será permitido, neste setor, o uso de fichário.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

Lista de Materiais Didáticos de uso individual e obrigatório – 9o ano do 

Ens. Fund. II – 2022 

 
 

1. LIVROS: 
 

DISCIPLINA MATERIAL 

PORTUGUÊS ➢ Dicionário da Língua Portuguesa (com nova ortografia) 
 

INGLÊS 
 

➢ Minidicionário Inglês / Português  
 

ESPANHOL 
 

➢ Minidicionário de Espanhol / Português 
 

 
GEOGRAFIA 

Geoatlas básico – Mapas Políticos, Mapas Físicos, Mapas Temáticos, 

Imagens de Satélites  

Autora: SIMIELLI, Maria Elena  

Editora: Ática 

(PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVROS 

PARADIDÁTICOS 

 

➢ 1º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 14 de fevereiro de 2022) 
 

Título: “A revolução dos bichos”  
Autor: ORWELL, George 

Editora: Companhia das letras 

 

➢ 2º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 2 de maio de 2022) 
 

Título: “Triste fim de Policarpo Quaresma” (quadrinhos)  
Autor: JÚNIOR, Gonçalo (adaptação) 

Editora: Melhoramentos 

 

➢ 3º TRIMESTRE:  

(Os alunos deverão estar com o livro a partir de 1 de setembro de 2022) 
 

Título: “Felicidade Clandestina”  
Autor: LISPECTOR, Clarice 

Editora: Rocco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COLÉGIO “MARQUÊS DE MONTE ALEGRE” 
 

 

 

2. MATERIAIS – uso individual e obrigatório: 
  

CADERNOS 

8 disciplinas 
 

➢ 01 caderno (100 folhas) para cada disciplina: Gramática e Matemática; 

➢ 01 caderno universitário (50 folhas) para as disciplinas: História / Geografia / 

Ciências / Inglês / Espanhol / Redação. 

 

 

  
MATERIAL DE USO PESSOAL 

1 Avental de manga longa (BRANCO) 

1 Estojo 

2 Borrachas brancas (de boa qualidade) 

1 Régua de 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Apontador com depósito 

1 Tesoura sem ponta com nome 

1 Tubo de cola bastão 

1 Agenda escolar (Obrigatória)  

 Canetas esferográficas nas cores azul, preta, vermelha e verde. 

 

Obs.: Não será permitido o uso de canetas esferográficas em gel. 


