LISTA DE MATERIAIS DO 6º ANO PARA 2018
Obs. Aguarde a saída das listagens das turmas para a compra do material de Francês
ou de Espanhol. As turmas que terão aulas de francês não terão aulas de espanhol e
vice-e-versa.
ARTES VISUAIS:-----------Bloco A4 liso Canson
Caixa de lápis de cor Faber Castel, com 24 cores
Caixa de caneta hidro cor, com 12 cores
Borracha plástica
Vidro de cola branca média (líquida)
Tesoura pequena, com ponta redonda
Pasta, com elástico, para guardar o material
Régua de 30cm
Pasta catálogo com 20 plásticos
1 pacote de papel colorido(A4).
CIÊNCIAS:-------------------Livro texto específico a ser distribuído
Caderno ou fichário
Pasta catálogo
Capa dura para livro texto.
DESENHO:------------------ Lapiseira (0,5 ou 0,7)
Borracha macia (plástica)
Régua transparente (30cm)
Par de esquadros (pequenos, de acrílico, sem graduação, 2mm)
Transferidor (180°, de acrílico)
Compasso de metal (não usar de plástico)
Grafite para compasso
Bloco Prancha (tamanho A4) com margem e legenda (o mesmo
do ano anterior)
Pasta para guardar os instrumentos de Desenho
Lixa de unha (para fazer ponta no grafite do compasso)
Caderno horizontal sem pauta (o mesmo do ano anterior).

EDUCAÇÃO MUSICAL:----Flauta doce soprano Yamaha, sistema germânico
Caneta azul ou preta. Lápis (ou lapiseira), marca texto, borracha,
Apontador.
ESPANHOL:------------------Apostila para as séries distribuída pelo departamento (gratuita)
Caderno de 90 folhas pautado
Material de artes (lápis de cor, lápis preto, hidro cor, régua,
Cola, tesoura e borracha.
FRANCÊS:--------------------Apostila feita pelo Departamento de Francês
GEOGRAFIA:----------------Atlas Geográfico (IBGE)
Eventualmente: régua, lápis de cor, esquadros e compasso
(material solicitado por Desenho, não exclusivo de Geografia)
Pasta catálogo com 50 plásticos
Livro didático distribuído pelo MEC
Caderno.

HISTÓRIA:-------------------Caderno, caneta e lápis,
Pasta catálogo.
INFORMÁTICA:-------------Pen drive 4gb com etiqueta de identificação
Fone de ouvido simples.
INGLÊS:----------------------Caderno
Pasta para guardar as folhas de exercício
Dicionário.
LÍNGUA PORTUGUESA:--Caderno pautado de cem folhas,
Pasta de plástico,
Borracha, lápis e caneta.
MATEMÁTICA:-------------Material de Artes e Desenho (lápis de cor, lápis preto, hidro cor,
Régua, par de esquadros, borracha).
Caderno 200 folhas.

