“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material 6ºº ano Ensino Fundamental - 2021
“O material escolar associado a uma proposta de trabalho, centrada no aluno, transforma-se
transforma
numa
fonte de possibilidades para o desenvolvimento da capacidade criativa e intelectual de nossas
crianças e adolescentes”.

Orientações gerais:
A partir de 11/01 entrega de materiais devidamente identificados
25 /01 Encontro de Pais 09h
26/01 Início da aulas

Material de Papelaria e Arte
01 - caderno universitário, capa dura, 96 folhas para língua Portuguesa e técnica de
redação
02 - cadernos universitários, espiral, capa dura, 200 folhas
04 - lápis preto n°2 (opcional 01 Lapiseira)
02 - borrachas brancas grandes
01 - apontador com reserva
01 - pasta de
e plástico preta grande e fina (10 plásticos)
02 - pastas com elástico
01 - tesoura sem ponta
01 - caixa de lápis de cor com 12 (grande)
01 - caixa de caneta hidrográfica com 12 (grande)
02 - cola branca (grande) e 02 cola bastão
01 - régua de 30cm
02 - canetas azul/preta
01 - dicionário Português / Inglês de acordo com a Nova Ortografia
01 - transferidor
01 - compasso de boa qualidade e grafite de compasso
01 - calculadora simples
01 - avental ou camiseta (tamanho adulto) para proteção do uniforme nas aulas de artes
(usado)
01 - Atlas Geográfico
01 – jaleco branco –manga
manga comprida – uso em laboratório
2kg – Argila Escolar
05 – potes de tinta guache de 500mL (azul, vermelho, amarelo, branco e preto)
01 – bloco de papel Canson A3
01 – bloco de Papel Canson
Canso A4
02 – pincéis cabo amarelo e cerda branca( grande/ pequeno)
01- Rolinho de pintura pequeno
01 – rolo de fita adesiva transparente Larga

Itens de Proteção e Segurança Individual – COVID-19
02 máscaras para uso individual (sendo 1 no rosto e 1 reserva
reserva embalada no zip-lock
zip
ou
em pote fechado)

01 Garrafinha identificada e higienizada - de uso pessoal em nossos bebedouros.
Observações:
Outros materiais de Artes, caso necessário, serão solicitados no decorrer do ano com uma
semana de antecedência.
Educação Física: Para essas aulas será obrigatória a apresentação da Ficha e/ou
Atestado Médico (em caso de restrição). O atestado médico terá validade de 6 meses. Uso
do tênis é obrigatório.

Favor enviar o material devidamente identificado com o nome e a sala do aluno,
no 1° dia de aula.
Evite o desperdício e o consumo desnecessário, reaproveite materiais de anos
anteriores que estejam em bom estado de conservação.

