
LISTA DE MATERIAL 2021
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II

DISCIPLINA MATERIAL

PORTUGUÊS

01 Minidicionário Michaelis de Português com a Nova 
Reforma ortográfica (uso obrigatório em todas as aulas).
01 pasta com 50 plásticos.

Livros Paradidáticos:

1º Bimestre
O PEQUENO PRÍNCIPE - ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY

2°Bimestre
AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ - DANIEL DEFOE

3°Bimestre
A TULIPA NEGRA - ALEXANDRE DUMAS

4°Bimestre
UMA IDEIA TODA AZUL - MARINA COLASSANTI

A editora é de livre escolha

MATEMÁTICA
20 folhas de papel almaço pautado.
10 folhas de papel quadriculado.
1 pasta polionda A4 com elástico, na cor vermelha.
01 régua transparente 30 cm.
01 compasso 
01 transferidor de 180 graus ou meia lua.

INGLÊS

Livro Paradidático:
2º Bimestre:
Livro: Nicholas´s Prize
Autor: Eduardo Amos, Elisabeth Prescher,Ernesto pasqualin
Editora: Richmond
 
3º Bimestre:
Livro:  The Big River
Autor: Eduardo Amos, Elisabeth Prescher,Ernesto pasqualin
Editora: Richmond



ESPANHOL

Livro: VENTANA AL ESPAÑOL I  
2ª EDIÇÃO– ED. SANTILLANA
Autor: Adriana P. de Almeida e Roberta Amendola
Editora: Santillana

Livro Paradidático: 
2º Bimestre “Mi Buenos Aires querido”
Autor: Telma Guimarães Castro Andrade, Délia Maria de 
Césaris
Editora: Santillana

3º Bimestre Ivan El Terrible
Autor: Telma Guimarães Castro Andrade, Délia Maria de 
Césaris
Editora: Santillana

ARTES

Caixa de Lápis de cor aquarelavel
·         Giz de cera pastel oleoso
·         Tesoura
·         Régua
·         Cola
·         Borracha
·         Lápis grafite 4b
·         Kit de tinta acrílica diversas cores 
(não pode ser cores NEON)
·         Kit pinceis pintura em tela
·         1 esponja de louça
·         1 caneta preta permanente
·         10 folhas de sulfite
·         6 folhas de papel canson
·         4 folhas de papel quadriculado
·         1 fita crepe
·         1 tela 30x30
Obs: Esse material deve ser entregue 
na aula de arte para a professora se 
possível em uma caixa com seu nome.

MATERIAL DE USO
DIARIO

Uniforme
Estojo/Borracha/Apontador com depósito
02 lápis (preto) nº 02
01 marca texto
01 caneta preta e azul
01 cx lápis colorido.
Mochila

CIÊNCIAS 01  avental  branco  de  manga  longa  com  o  logo  do  colégio
(adquirir na secretaria do colégio)

Observações:
· Os materiais deverão ser apresentados, na primeira semana de aula direto ao professor da

disciplina, seguindo a grade horária;
· Todo material deverá ser etiquetado e/ou identificado com o nome do(a) aluno(a);
· Os livros paradidáticos, dicionários e outros, poderão ser adquiridos no colégio, visto que foi

previsto, junto às respectivas editoras, a disponibilização dos mesmos em consignação.
· Maiores informações na Secretaria.
· Ratificamos que a aquisição do material acima é obrigatória e que os alunos deverão portar os

mesmos,  de  acordo  com  o  calendário  escolar  (grade  horária),  visto  não  ser  permitido  o
empréstimo durante as aulas e/ou provas, evitando prejuízos pedagógicos ao aluno que empresta e
ao que solicita o material, pela impossibilidade de acompanhamento e resolução de exercícios
simultaneamente às explicações dos professores.

· Para a disciplina de Ciências, eventualmente solicitaremos materiais específicos para a confecção
de aulas realizadas no laboratório.

· Caderno Universitário com 50 folhas para todas as disciplinas e no caso de inglês e espanhol
apenas um , o mesmo será dividido pela professora. 


