
           

COLÉGIO SÃO DOMINGOS 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO 

 

LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL 

      6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II - 2022 
 

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

 

 

Uso diário 

 

O aluno deverá portar um estojo equipado para todas as aulas, incluindo Artes Plásticas: 

 

Lápis grafite, borracha, apontador, caneta esferográfica azul e preta, caneta ponta fina 

0,4mm preta, lápis de cor, giz de cera, giz pastel, canetinhas hidrocor, canetinha preta ponta 

porosa. 

 

 Cadernos e Pastas 

1 Agenda escolar (modelo semanal). 

1 Pasta sanfonada com divisórias. 

1 caderno grande, espiral de 100 folhas, específico para cada uma dessas disciplinas: 

Matemática, História, Geografia, Português e Ciências.  

1 caderno para Filosofia com 40 folhas canson brancas, sem pauta, encadernadas ou 

espiraladas. 

1 caderno espiral de 50 folhas para inglês. 

 

Para as atividades específicas de matemática é necessário ter disponível:  

 

1 Jogo de esquadros (45º e 30º) 

2 blocos Criativo com 32 folhas 

1 bloco de papel vegetal  

1 compasso 

  

Material para colorir: 

1 estojo de aquarela para Filosofia e Artes, além do estojo diário.  

        

Recomendamos que os alunos utilizem os cadernos do ano anterior, sempre que estejam em 

bom estado e não comprometam a sua organização. 
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  LISTA DE LIVROS  6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 2022 – 1º SEMESTRE 

 

 

Livros 

Língua Portuguesa: 

Sonho de uma Noite de Verão 

Autor: William Shakespeare 

Tradução: Walcyr Carrasco 

Editora: Moderna 

 

A Odisseia de Homero – adaptada para jovens 

Autor: Frederico Lourenço 

Editora: Claro Enigma 

Marcovaldo 

Autor: Italo Calvino 

Tradução: Nilson Moulin 

Editora: Companhia das Letras 

 

Sugestão de aquisição: A República (leitura de vários capítulos) 

Autor: Platão  

Inglês: 

LOG IN TO ENGLISH 2nd EDITION – Volume 1 (student’s book) 

Editora: Richmond  

Livros de leitura: 

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

Penguin Readers –  

Editora Pearson Longman  

Robinson Crusoe (Daniel Defoe) Level 2  

Penguin Readers –  

Editora Pearson Longman 

 

Matemática – 6º ano  

Autores: Imenes e Lellis 

Editora: Moderna 

ISBN 9788516068608 

 

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

e serão entregues aos alunos, quando necessário. 

 

Os demais livros adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano. 

Não é necessário adquirir o caderno de atividades 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

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

 

❖ 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.   

 

❖ 2 máscaras de proteção (que devem ser trocadas e higienizadas diariamente). 

❖ 1 frasco de álcool em gel 70º para uso individual. (A escola também disponibilizará álcool 

em gel e 70º nos espaços coletivos.) 

 

❖ 1 garrafa para água, com tampa e que não seja de vidro. 

 

 


