
LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL 

6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 2020 
 

 

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a). 

 

Uso diário 

O aluno deverá portar um estojo equipado (lápis, borracha, caneta, apontador, cola etc)  

 

Cadernos e Pastas 

1 agenda escolar (modelo semanal) 

1 pasta sanfonada com divisórias 

1 caderno específico para cada uma dessas disciplinas: matemática, história e geografia, português, 

ciências. 

1 caderno para dividir entre língua portuguesa e ciências. 

1 caderno para dividir entre filosofia e inglês. 

1 caderno capa dura para educação física. 

- Lembramos que o aluno poderá utilizar os cadernos do ano anterior, caso estejam em bom estado 

e não comprometam a sua organização.  

 

Para as atividades específicas de matemática é necessário ter disponível:  

Entregar para a professora Rita 

1 Jogo de esquadros (45º e 30º) 

2 blocos Criativo com 32 folhas 

1 bloco de papel vegetal  

1 compasso 

1 régua de 30cm 

- Papel sulfite 

- Material para colorir 

        

Núcleo de Artes e atividades específicas das demais disciplinas: 

Pedimos que a entrega seja realizada na primeira semana de aula para o tutor da série. 

1 caixa de Giz Pastel oleoso 24 cores 

1 Régua 30 cm 

2 unidades de Pincel Redondo para Guache 815 n°14 

/2 unidades de Pincel Redondo para Guache 815 n°16 

4 unidades de Lápis Grafite 6B 
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LISTA DE LIVROS  6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 2020 – 1º BIMESTRE 

 

Livros 
 

Sonho de uma Noite de Verão 

William Shakespeare 

Tradução de Walcyr Carrasco 

Editora Moderna 

 

O mágico de Oz 

L. Frank Baum 

Editora Zahar 

 

Ou isto ou aquilo 

Cecília Meireles 

Editora Global 

 

Viagem ao centro da Terra 

Julio Verne 

Tradução Maria Alice Sampaio Doria 

Editora Melhoramentos 

 

Marcovaldo 

Italo Calvino 

Tradução Nilson Moulin 

Editora Companhia das Letras 

 

LOG IN TO ENGLISH 2nd EDITION – Volume 1 (livro didático) 

Editora: Richmond Publishing 

 

Livros de leitura em língua inglesa: 

Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Jules Verne) Level 1 (livro de leitura) 

Penguin Readers - Ed Pearson Longman  

Robinson Crusoe (Daniel Defoe) Level 2 (livro de leitura)  

Penguin Readers – Ed Pearson Longman 
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Matemática – 6º ano (ISBN 9788516068608) 

Imenes e Lellis 

Editora Moderna 

 

O livro de Matemática é utilizado como apoio ao curso. Materiais são produzidos ao 

longo do ano e serão entregues aos alunos, quando necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário, repostos.  

 

 Os materiais utilizados no ano anterior e que estiverem em bom estado poderão ser reutilizados. 

 

 

 Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar, composto 

por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta branca com emblema 

do colégio, agasalho azul marinho e tênis.   

 

 Lembramos que a coleta e doação dos livros e uniformes utilizados no colégio durante o ano 

letivo 2019 ocorrerá no período de 02 a 17 de janeiro. A partir de 20/01/202, das 9h às 16h, 

disponibilizaremos os materiais coletados para as famílias interessadas. 

 

 

 

Não é necessário adquirir o caderno de atividades 


