
Lista de material 2019 – 6º ano – Ensino Fundamental   
 
Matemática 01 caderno de desenho ¼ pequeno, 48 folhas, sem margem e sem folha de seda 

01 transferidor 180º ou 360º 

01 régua de 15 ou 30 cm transparente. 

01 jogo de 2 esquadros -45º e 60º 

01 compasso de boa qualidade + grafite para compasso 

01 bloco de folhas quadriculadas 1,0 cm X 1,0 cm 

01 caderno universitário de 200 folhas 

Geografia 01( Livro) Trabalhando com Mapas – Introdução à Geografia  6º ano– Editores Ática 
 

Redação 01 pasta plástica com 40 plásticos, Clear Book – Yes 

 

Arte  

01 Caderno de desenho espiral A4 – 96 folhas  (sem folha de seda) 

01 bloco de papel Canson A4 – branco 

01 durex largo transparente  

01 Nanquim preto 

01 tela 30 cm x 40 cm 

01 cola branca de 90g  

01 régua de 30cm 

01 Lapís 6B esfuminho 

01 pincel chato Nº 8 

01 godê para tintas (somente alunos novos) 

01 Bisnaga de tinta dimensional relevo( 3D acrilex) - preta 

02 bisnagas de tinta acrílica 20 ml(1 laranja e 1 azul cerúleo) 

01 pacote de perfex 

10 plásticos sem furos A4 

10 plásticos sem furos A3 

 

Material de uso comum  

01 caderno universitário de 10 matérias, com 200 folhas capa dura. 

01 caderno universitário de 96 folhas para estudo em casa (Reaproveitar, se for o caso) 

01 borracha branca macia  

01 lápis preto grafite (n° 2) ou lapiseira 0,7 

01 tesoura de boa qualidade com ponta arredondada 

03 canetas esferográficas – azul, preta e vermelha 

01 caneta marca texto  

01 estojo de canetinha hidrocor com 12 cores, ponta fina. 

01 caixa de lápis de cor (grande) com 12 cores 

01 cola bastão 20 g (Pritt) 

01 pacote de papel sulfite 75g  alcalino (210x297) A4 – (500 folhas) – Sugestão: Chamex Office  

01 pasta plástica com 50 plásticos, Clear Book – Yes, para provas e trabalhos 

03 caixas de lenço de papel 

 

Observações importantes: 

1- Favor etiquetar todo o material com nome e ano do aluno, na parte externa. 

2- É recomendável reaproveitar canetas, tesoura, pastas e outros materiais do ano anterior, em bom estado. 

3- As sugestões de marcas são feitas para garantir que o material seja de qualidade e dure o ano todo. 

 

ATENÇÃO! 

Para o 1º dia de aulas, trazer 1 caderno e estojo. 

A partir do 2º dia de aulas, de acordo com o horário recebido, trazer os demais materiais das outras disciplinas  para 

orientação de uso pelo professor ou para entregá-los a ele. 

 

Calendário 2019 

Dia 26/01 – sábado – reunião de Pais: Fundamental II(6º ao 9º ano) às 10h. 

Dia 28/01/18 – 2ª feira – início das aulas  

 

 


