
Lista de Materiais 2018 – 6º ano 

 
Material didático: Apostilas Anglo; 

Dicionário de Inglês Sugestão: OXFORD Escolar - para estudantes brasileiros de Inglês. Português/Inglês, 

Inglês/Português. Editora Oxford University Press. 

Dicionário de Espanhol Sugestão: MICHAELIS (Dicionário Escolar)– Espanhol/Português, Português/Espanhol. Editora 

Melhoramentos. 

Livros Paradidáticos (leitura obrigatória): 

EU PASSARINHO, Mário Quintana. Editora Ática. 

O ANJO LINGUARUDO, Walcyr Carrasco, Editora Moderna 

AS AVENTURAS DO CORCEL AUDAZ, Eduardo Rodrigues, Editora Atual. 

OS BARCOS DE PAPEL, José Maviael Monteiro. Editora Ática. (Edição reformulada) 

O SEGREDO DA CASA AMARELA, Giselda Laporta Nicolelis. Editora Atual. 

O GRANDE DESAFIO, Pedro Bandeira, Editora Ática. 

A ALDEIA SAGRADA, Francisco Maris.35 ed. São aulo, ática, 2015.  
 

Artes:  Material Elementar 

1 caixa ( média) de madeira com fecho e cadeado 

Kit estojo: lápis, borracha, caneta esferográfica e apontador 

com depósito 

1 pasta polionda alta 

1 caderno de desenho grande espiral sem seda 96fls  

1 godê plástico (pode ser substituído por bandejas de 

isopor, prato plástico, embalagem de margarina, etc)  

Lápis de cor 

Giz de cera  

Canetas hidrocor 

1 tesoura escolar sem ponta 

Pinceis nº2, nº10 e n°14 (Chato) 

Caixa de tinta guache mínimo seis cores  

Recipiente para água 

Pano para limpeza dos pincéis 

Plástico para forrar a mesa ou bancada de trabalho  

Cola Branca – 1 - Líquida e 1 - Bastão 

1 bloco de papel canson A4 

Régua de 30 cm 

1 caneta grifa texto;  

2 papéis crepom (verde e azul) 

1 lápis HB – 6B 

Giz pastel oleoso (Pentel ou Faber Castel) 

1 óleo de amêndoa pequeno 

Pano para a limpeza 

Copos de Café (plástico) 

3 Folhas de papel cartão (vermelho, preto e azul) 

 

Material Festa Junina  
1 rolo de durex 

   1 refil de cola quente  

1 cartolina laminada 

2 folhas de E.V.A cores livres lisa 

1 cartolina cor livre 

1 pacote de papel colorset cor  livre            

 

2 rolos de papel crepom qualquer cor 

1 rolo de fita adesiva transparente e larga 45 mm 

2 E.V.A gliter dourado e cor livre 

 

  Ciências: Jaleco 

Matemática e Desenho Geométrico 
1 compasso com estojo 

Lapiseira 0,7 mm 

Borracha plástica 

Pasta Polionda 2 cm 

Lixa de Unha 

1 par de esquadros (pequeno) 

1 transferidor 180° 

1 régua 15cm 

1 calculadora simples 

2 cadernos universitários 96 fls 

Sugestão Redação: Sugerimos, para 

as atividades da disciplina de 

Redação a assinatura ou o acervo a 

plataforma Netflix 

(www.netflix.com) 

 

Língua Portuguesa, Matemática e 

Desenho Geométrico 

1 bloco de avaliação 50 folhas. Entregá-lo à professora 

no início do ano letivo. 

 

Ensino Religioso 

1 caderno brochurão de capa dura com 48 folhas 

Um único caderno universitário (com divisões) poderá ser 

usado para as disciplinas: Ciências, História, Inglês e 

Geografia. Não recomendamos o uso de fichário. 

Agenda Escolar: o colégio fornecerá. 

Estojo com: Lápis ou lapiseira, Canetas, Borracha, Apontador, 

Corretivo. 

OBS: Demais materiais serão solicitados antecipadamente no decorrer das sequencias 

didáticas. A lista de materiais direcionada ratifica a importância do reaproveitamento das 

ferramentas artísticas dos anos anteriores ou da reserva familiar.  
Todo material deverá ser devidamente etiquetado, identificado 

e entregue no horário de aula da Prof. Danielli Pimenta/Arte. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo Colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar.  

No dia 03/02/2018 haverá uma reunião de pais para orientações sobre o ano 

letivo do Segmento II. O início das aulas será no dia 29/01/2018. 


