LISTA DE MATERIAL 2022 - 6º ANO
- 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores
- 01 Lapiseira e 2 tubos de grafite 0,7 ou 6 lápis pretos
- 03 canetas esferográficas (1 preta, 1 azul e 1 vermelha)
- 01 apontador plástico com depósito
- 01 estojo de canetas hidrográficas com 12 cores
- 01 caneta marca texto
- 01 corretivo
- 01 tesoura sem ponta
- 01 borracha
- 01 cola bastão
- 01 tubo de cola líquida 90 gr
- 01 régua plástica de 30 cm
- 500 folhas de sulfite A4
- 10 sacos plásticos para sulfite (para guardar atividades e avaliações)
- 01 caderno universitário de 100 folhas para as disciplinas de Português e Redação.
- 01 caderno universitário de 10 matérias, dividido da seguinte forma:
Inglês, Orientação Educacional, História e Geografia – 1 parte para cada
Ciências – 2 partes
Matemática – 3 partes
- 02 esquadros (1 de 30º/60º e 1 de 45º) para as aulas de Matemática
- 01 transferidor para as aulas de Matemática
PARA AS AULAS DE ARTE
- 01 régua plástica 40 cm (colocar nome e ano do aluno). Ficará no ateliê de Arte.
- 01 Pasta Catálogo com 50 envelopes (colocar nome e ano do aluno).
- 01 bloco de Canson A3.
- 01 pincel nº 10 (ponta redonda).
- 01 caixa de giz de cera (pastel a óleo), com a quantidade de cores que preferir.
- 01 caixa de tinta guache com 6 cores.
- 01 folha de papel cartão preto.
- 01 folha de papel color set qualquer cor.
- 01 EVA com gliter qualquer cor.
- 01 pincel atômico preto (ponta grossa)

- 01 estojo de tinta aquarela 12 cores.
- 01 rolo de fita crepe.
- 01 flanela.

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO
- Cadernos Pedagógicos do Sistema Anglo – 4 cadernos, 1 apostila de Arte. 1
material bilíngue English Stars. Este material será adquirido na escola.
- 01 Geoatlas Básico – Editora Ática (ou outro que o aluno possuir). Identificar
com nome completo.
LEITURA EXTRACLASSE
•

1º Trimestre

Emília no País da Gramática
Monteiro Lobato
Editora Globinho
ISBN - 9788525047137
•

2º Trimestre

Alice no País das Maravilhas
Lewis Carroll – Recontada por Silvana Salerno
Editora DCL – Difusão Cultural do Livro
ISBN - 978-8536808611
•

Leitura de Férias

A Ilha Perdida
Maria José Dupré
Editora Ática
ISBN - 978-8508173457
•

3º Trimestre

Mitos Gregos - O Voo de Ícaro e Outras Lendas - HQ
Adaptação Márcia Willians
Editora Ática
ISBN – 9788508098231

OBSERVAÇÕES
1 – Colocar o nome completo e ano do aluno em todos os materiais.

2 - Caso seja necessário, serão solicitados materiais complementares para uso
nas aulas de Arte.
3 – O uso do uniforme é obrigatório a partir do 1º dia de aula.
4 – Data prevista para início do ano letivo 24/01/2022.

