
                   Lista de Material 2021 

       Ensino Fundamental II – 6º ano 

Uso Individual 

1 agenda 

2 pastas portfólio transparente com 10 plásticos 

1 caderno – 10 matérias 

1 compasso  

1 Jogo de esquadro  

 

Aula de Artes (Material do Aluno) 

1 caderno de desenho 96 folhas capa dura 

1 régua 30 cm 

1 caixa de lápis de 24 cores Faber Castell (aquarelado) 

1 tesoura sem ponta 

2 colas bastão (Pritt) 

1 estojo de canetinha grossa 

1 caneta permanente Pilot 

1 estojo de tinta aquarela 

 

Uso Coletivo 

500 folhas de papel sulfite branca A4 (Preferência: Report ou Chamex) 

100 folhas de papel sulfite colorida (amarelo) 

4 folhas de cartolina (branca) 

4 folhas de EVA (1 branco, 1 preto, 1 EVA glitter rosa e 1 EVA glitter azul) 

10 sacos plásticos com 4 furos 

2 massas de biscuit (1 azul e 1 laranja) 

2 folhas de papel nacarado 

2 folhas de papel pedra 

1 caixa de massa de modelar 

1 durex largo 

1 fita dupla face 

1 bloco de papel dobradura 15 x 15  

2 colas de glitter 

4 folhas de papel Kraft 

2 papéis laminados (1 prata e 1 dourado) 

2 pincéis (nº 10 e º 12) 

2 tintas guaches (1 branca e 1 azul clara) 

3 tubos de cola quente grosso 



Livros: 

 Inglês:  Cambridge – UNCOVER 1 SB A W / ONLINE WB AND ONLINE 

PRACTICE -  (ISBN – 9781107514973) 

   

  ATENÇÃO: Todo material de uso individual deverá permanecer na mochila, 

marcado com o nome /ano do aluno, ficando sob responsabilidade dos pais a 

reposição dos mesmos. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- LIVROS 2021 

 

Livros paradidáticos: São leituras que visam complementar assuntos desenvolvidos 

durante as aulas. Os livros de literatura foram criteriosamente selecionados por nossos 

coordenadores e serão lidos, sob a orientação dos professores, durante o ano letivo.  

Nesses momentos, pretendemos favorecer o diálogo com os textos sugeridos, 

estreitando, dessa maneira, a relação do aluno com o livro como fonte de informação e 

prazer. 

 
6º ANO 

 

1.° bimestre  

Livro: Coração acelerando  

Autora: SYPRIANO , Lilian  

Editora: Formato Editorial  

Edição: 7ª  

ISBN: 9788572081931  

 

 

2.° bimestre  

Livro: Heróis e suas jornadas – 10 contos mitológicos  

Autor: RIOS, Rosana  

Editora: Melhoramentos  

ISBN: 9788506079942  

 

 

3.° bimestre  

Livro: O violino cigano e outros contos de mulheres sábias  

Autora: (Recontados por) MACHADO, Regina  

Ilustrador: Joubert  

Editora: Seguinte  

ISBN: 9788535904635  

 

 

4.° bimestre  

Livro: Os criminosos vieram para o chá  

Autor: CAR, Stella  

Editora: FTD  

ISBN: 9788596021845 



 


