
Lista de Material - 2020 
6º ano – Ensino Fundamental II 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 Língua Portuguesa:   02 cadernos grandes brochura capa dura de 96 folhas - Texto e Leitura; 
     01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Gramática. 

 Matemática - 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas. 

 Demais disciplinas - 01 caderno de 08 matérias.  

 Arte: 01 caderno de Desenho - Materiais complementares poderão ser solicitados para execução dos projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor. 

INFORMAÇÕES 
 

Início das Aulas: Ensino Fundamental II: 27/01/2020. 

Horários: 7h15min às 12h35min. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

A partir do 6º ano os materiais ficam sob a responsabilidade do aluno, não sendo mais acondicionados no colégio.  

Desaconselhamos o uso de fichário para o 6º ano.  

O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans, bermuda 

jeans azul, camiseta e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados. 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Ensino Fundamental II | dia 21 de janeiro às 10h | Salão Nobre 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis - GO 

Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6        

       

Material Didático – Sistema Mackenzie de Ensino – Adquirido na secretaria do colégio. 

Obras 

Literárias 

Adquiridas 

na papelaria 

DOMINIC. Autor: Fernando Carraro (Avaliação do 1º bim.);  

O TERROR DO 6ºB E OUTRAS HISTÓRIAS. Autora: Yolanda Reyes (Avaliação do 2º bim.); 

O PEQUENO PRÍNCIPE. Autor: Antoine de Saint-Exupéry (Avaliação em agosto);  

OS CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA. Texto Luiz Galdino (Avaliação do 3º bim.); 

O MISTERIOSO BAÚ DO VOVÔ. Texto: Marcia Kupstas (Avaliação do  4 º bim.). 

Os livros literários deverão conter em seu interior o suplemento literário, que será utilizado para 

efeito de avaliação. 

Inglês 6º 

Adquirido 

nas 

Papelarias. 

American Think Starter COMBO A with online Workbook and online practice - Herbert Puchta, Gunter 
Gerngross and Peter Lewis-Jones - Cambridge - ISBN 978 1107 588 158  

Tecnologias 

Integradas 

Adquirido no 

Colégio 

Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

Agenda  A agenda é gratuita e de uso obrigatório, será entregue no Colégio em Janeiro/Fevereiro. 



     Lista de Material – 2020 

7º ano – Ensino Fundamental II 

Material Didático – Sistema Mackenzie de Ensino – Adquirido na secretaria do colégio . 

Obras Literárias 

Adquiridas nas 

papelarias 

O LIVRO NEGRO DE THOMAS KYD. Texto: Sheila Hue (Avaliação do 1º bim.); 

EXCALIBUR – A LENDA DO REI ARTUR – Tony Lee & Sam Hart; tradução Sérgio marinho – Histórias em 

quadrinhos (Avaliação do 2º bim.) Editora SM; 

A COR DA TERNURA. Autora Gení Guimarães (Avaliação em Agosto); 

SHERLOCK HOLMES. Texto Arthur Conan Doyle (Avaliação do 3º bim.); 

WALLACE E JOÃO VICTOR. Autora Rosa Amanda Strauz. (Avaliação do 4º bim.). 

Os livros literários deverão conter em seu interior o suplemento literário, que será utilizado para 

efeito de avaliação. 

Inglês 7º 

Adquirido nas 

papelarias 

American Think Starter COMBO B with online Workbook and online practice - Herbert Puchta, 
Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones - Cambridge - ISBN 978 1107 588 226  

Tecnologias 

Integradas 

Adquirido no 

Colégio 

Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

Agenda A agenda é gratuita e de uso obrigatório, será entregue no Colégio em Janeiro/Fevereiro. 

 

Material Individual 

 Língua Portuguesa:   02 cadernos grandes brochura capa dura de 96 folhas - Texto e Leitura; 
     01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Gramática. 

 Matemática - 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas. 

 Demais disciplinas - 01 caderno de 08 matérias. 

 Arte: 01 caderno de Desenho - Materiais complementares poderão ser solicitados para execução dos projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor.  

INFORMAÇÕES 
 

Início das Aulas: Ensino Fundamental II: 27/01/2020. 

Horários: 7h15min às 12h35min. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans, bermuda 

jeans azul, camiseta e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados. 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Ensino Fundamental II | dia 21 de janeiro às 10h | Salão Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis -  GO  

 Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6      



 Lista de Material – 2020 

8º ano – Ensino Fundamental II 

                                                                                                                                         

Material Individual 

 01 pasta para arquivar as produções de texto; 

 01caderno de 12 matérias;  

 Artes: 01 caderno de Desenho - Materiais complementares de Arte poderão ser solicitados para execução dos 

projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor. 

INFORMAÇÕES 
 

Início das Aulas: Ensino Fundamental II: 27/01/2020.  

Horários: 7h15min às 12h35min. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans, bermuda 

jeans azul, camiseta e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados;  

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Ensino Fundamental II – dia 21 de janeiro às 10h – Salão Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis - GO  

 Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6      

Material SISTEMA DE ENSINO FTD – O material deverá ser adquirido através do link oferecido no informativo 
entregue no ato da matrícula com as devidas orientações.  

Obras Literárias 

Adquiridas nas 

papelarias 

OS MISERÁVEIS. Autor: Victor Hugo (Avaliação do 1º bim); 

A CORAGEM DE LEO. Texto: Sonia Barros (Avaliação do 2º bim); 

TÃO LONGE, TÃO PERTO - autora: Mirna Pinsky - Editora FTD (Avaliação em Agosto); 

JOGOS INOCENTES JOGOS. Autor: Ricardo Gómez (A valiação do 3º bim.); 

OS FANZINEIROS. Texto: Breno Fernandes (Avaliação do 4º bim.). 

Os livros literários deverão conter em seu interior o suplemento literário, que será utilizado 

para efeito de avaliação 

Inglês 8º 

Adquirido nas 

papelarias 

American Think 1 COMBO A with online Workbook and online practice - Herbert Puchta, Gunter 
Gerngross and Peter Lewis-Jones - Cambridge - ISBN 978 1107 508 842 ( Não recomendamos 
reutilizar livro de inglês)  - Adquirido nas Papelarias 

Tecnologias 

Integradas 

Adquirido no 

Colégio 

Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

Agenda A agenda é gratuita e de uso obrigatório, será entregue no Colégio em Janeiro/Fevereiro. 



                                     Lista de Material – 2020 

9º ano– Ensino Fundamental II 

 

Material Individual 

 01 pasta para arquivar as produções de texto; 

 01 caderno de 12 matérias; 

 Arte 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos. 

 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor. 

INFORMAÇÕES 
 

Início das Aulas: Ensino Fundamental II: 27/01/ 2020  

Horários: 7h15min às 12h35min. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno. 

O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans, bermuda 

jeans azul, camiseta e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados. 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Ensino Fundamental II – dia 21 de janeiro às 10h – Salão Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis -  GO  

 Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6      

Material SISTEMA DE ENSINO FTD – O material deverá ser adquirido através do link oferecido no material 
informativo entregue no ato da matrícula com as devidas orientações. 

Obras 

Literárias 

Adquiridas 

nas 

papelarias 

CLARA DOS ANJOS.   Autor: Lima Barreto. Editora FTD. (Avaliação do 1º bim.); 

DOM QUIXOTE. Miguel De Cervantes. Ligia Cadermatori. Editora FTD (Avaliação 2º Bim); 

ÓRFÃOS DE HAXIMU. Autoras: Inês Daflon e Maria Lúcia Daflon. Editora FTD (Avaliação em Agosto); 

MAIS OU MENOS NORMAL. Autora: Cintia Moscovich. Editora FTD (Avaliação do 3º bim.); 

O HERÓI INVISÍVEL. Autores: Luca Cognolato e Silvia Del Francia. Editora FTD (Avaliação do 4º bim.). 

Os livros literários deverão conter em seu interior o suplemento literário, que será utilizado 

para efeito de avaliação. 

Inglês 9º 

Adquirido 

nas 

papelarias  

American Think 1 COMBO B with online Workbook and online practice - Herbert Puchta, Gunter 
Gerngross and Peter Lewis-Jones - Cambridge - ISBN 978 1107 508 859   

Tecnologias 

Integradas 

Adquirido 

no Colégio 

Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

Agenda A agenda é gratuita e de uso obrigatório, será entregue no Colégio em Janeiro/Fevereiro. 



Lista de Material – 2020 
 

 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

Material SISTEMA DE ENSINO FTD – O material deverá ser adquirido através do link oferecido no material 
informativo entregue no ato da matrícula com as devidas orientações.  

Tecnologias Integradas - Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de 

janeiro. 

 

Materiais Individuais: Cadernos de matérias (12 ou mais) e  01 Calculadora (não científica). 

 

LIVROS LITERÁRIOS: 

1. AUTO DA BARCA DO INFERNO. Autor: Gil Vicente (avaliação do 1º bimestre); 

2. CINCO MINUTOS/ A VIUVINHA. Texto: José de Alencar (avaliação do 2º bimestre); 

3. INOCÊNCIA. Texto: Visconde de Taunay (avaliação 3º bimestre); 

4. A SERENÍSSIMA REPÚBLICA E OUTROS CONTOS. Texto: Machado de Assis (avaliação do 4º bimestre); 

Outros poderão ser solicitados mediante divulgação das obras cobradas pelas bancas examinadoras do PAS, 

ENEM e outros vestibulares relevantes.  

 

Informações 

 

Início das Aulas: Ensino Médio: 27/01/ 2020. 

Horários: 7h15min às 13h30min. 

As Provas serão aplicadas no período vespertino às terças feiras; 

As Tutorias de Redação e de Específicas serão oferecidas no período vespertino; 

     O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans,  

bermuda jeans azul, camiseta  e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados;  

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Médio – dia 22 de janeiro às 10h – Salão do Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis - GO 

Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22: 

 



Lista de Material - 2020 
 

2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

   Material SISTEMA DE ENSINO FTD – O material deverá ser adquirido através do link oferecido no ato da 
matrícula com as devidas orientações.  
Tecnologias Integradas - Material Didático disponível para aquisição no estande específico no colégio no mês de 

janeiro. 

 

 Materiais Individuais: Cadernos de matérias (12 ou mais) e 01 Calculadora (não científica). 

  

LIVROS LITERÁRIOS: 

1. O ALIENISTA. Machado de Assis (avaliação do 1º bimestre); 

2. MENSAGEM. Fernando Pessoa  (avaliação do 2º bimestre); 

3. OS BRUZUNDANGAS. Texto: Lima Barreto  (avaliação do 3º bimestre); 

4. O MULATO. Texto: Aluísio Azevedo (avaliação do 4º bimestre) 

Outros poderão ser solicitados mediante divulgação das obras cobradas pelas bancas examinadoras do PAS, 

ENEM e outros vestibulares relevantes.  

Informações 

 

Início das Aulas: Ensino Médio: 27/01/2020. 

Horários: 7h15min às 13h30min. 

As Provas serão aplicadas no período vespertino às terças feiras. 

As Tutorias de Redação e de Específicas serão oferecidas no período vespertino. 

     O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans,  

bermuda jeans azul, camiseta  e agasalho oficiais do colégio e calçados fechados.  

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Médio – dia 22 de janeiro às 10h – salão do Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis - GO 

Av. Universitária Km 3,5 | 3310-6634  

 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22: 



Lista de Material - 2020 
 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 
 
 

   Material SISTEMA DE ENSINO FTD – O material deverá ser adquirido através do link oferecido no ato da 
matrícula com as devidas orientações.  

 
  Tecnologias Integradas - Material Didático disponível no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

 

    Materiais Individuais: Cadernos de matérias e 01 Calculadora  (não científica). 

  

 

LIVROS LITERÁRIOS: mediante divulgação das obras cobradas pelas bancas examinadoras do PAS, ENEM e outros 
vestibulares relevantes.  

 

 

 

Informações 

 

Início das Aulas: Ensino Médio: 27/01/ 2020 

Horários: 7h15 às 13h30 

As Provas serão aplicadas no período vespertino às terças feiras; 

As Tutorias de Redação e de Específicas serão oferecidas no período vespertino; 

     O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça azul jeans, 

bermuda jeans azul, camiseta  e agasalho oficial do colégio e tênis;  

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas. 

 

Reunião de Pais do Médio – dia 22 de janeiro às 10h – Salão do Nobre 

 

Colégio Couto Magalhães – Anápolis - GO 

Av. Universitária Km 3,5 | 33106634  

 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22: 

 


