ARTES

6º ano – 2017
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
PORTUGUÊS
01 caderno de 100 folhas
LIVROS:
1º Bimestre
“O gênio do crime”
Autor: João Carlos Marinho – Global Editora
“A cama que sonhava”
Autor: Luiz Carlos Q. Telles – Ed. Moderna
2º Bimestre
“O grande desafio”
Autor: Pedro Bandeira – Ed. Ática
3º Bimestre
“Por que tanta pressa de crescer”
Autor:Brian Keany – Ed. FTD
4º Bimestre
“A morte tem sete herdeiros”
Autor: Stella Carr e Ganymédes José –
Ed. Moderna
CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 100 folhas
LIVRO PARADIDÁTICO:
“Aventuras de uma gota d´água”
Autor: Samuel Murgel Branco - Editora Moderna
MATEMÁTICA
01 caderno de 150 folhas / 01 compasso
01 transferidor
01 régua transparente 30 cm
INGLÊS
01 caderno
Dicionário – opcional
ESPANHOL
1 caderno
Dicionário de Espanhol
TÉCNICAS DE REDAÇÃO
50 folhas de papel almaço com margem dos dois
lados
50 folhas para fichário (fica com o aluno para
escrita e reescrita)
HISTÓRIA
1 caderno de 100 folhas
GEOGRAFIA
1 caderno de 100 folhas
Atlas Geográfico Escolar - Autora: Maria Elena
Simielli - Editora: ÁTICA (será utilizado até o 9º
ano)

MATERIAL DE USO GERAL
01 bloco de off set
01 fita crepe 50mm x 50m
01 bastão grosso de silicone
01 folha papelão Panamá
01 papel de seda branco
01 folha EVA cor de pele
½ L cola cascorez para atividades em sala e
projetos
01 pacote de sulfite A4 (500 folhas)
O material de uso geral deverá ser entregue
no 1º dia de aula (26/01/15)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Giz pastel seco ou oleoso
01 bloco de papel canson creme
01 caixa de lápis aquarelável
Régua de plástico (30cm) / 01 tinta relevo
Tinta guache Acrilex : Vermelho / Azul / Branco /
Preto e Amarelo
Pincéis nº 12 (chato) - nº 4 e 0 (redondos)
01 vidrinho de glitter
01 pacote de lantejoulas (qualquer cor e
tamanho)
lápis 6B
Plástico 0,50m x 0,50m para forrar mesa
01 lixa de unha
canetinhas / tesoura
Potes para lavar pincéis
01 pano de prato velho para limpar pincéis
Toalha para secar as mãos
O material deverá ser entregue no dia da aula de
Artes, dentro de uma Caixa (se possível de
madeira com cadeado – tamanho 25x35x10),
todo etiquetado com nome do aluno (alguns
materiais podem ser reaproveitados de um ano
para o outro, exceto a tinta guache). Trazer a
pasta com todos os trabalhos do ano anterior.
MATERIAL COMUM PARA TODAS AS
DISCIPLINAS
Lápis preto e caneta / Cola / Caixa de lápis de cor /
Borracha
A agenda 2017 será fornecida pelo colégio –
uso obrigatório
LEMBRETE:
Todo material deverá constar o nome do aluno.
O material deverá ser separado por disciplina.
Início das Aulas: 25/01/17
Horário: 7h às 11h30
Não nos responsabilizamos pelos materiais sem
nome.
UNIFORME
calça, bermuda ou saia na altura do
joelho azul marinho ou jeans.
Camiseta do Colégio

