6º ANO | EF
 lápis preto ou lapiseira simples;
 01 caixa de 24 lápis de cor (mesmo para Artes);
 caneta esferográfica azul;
 borracha branca simples;
 apontador;
 régua de 30 cm (mesma para Artes);
 01 transferidor;
 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes) Sugestões: Tramontina ou Mundial;
 01 cola líquida branca grande (mesma para Artes);
 100 folhas A4 (brancas);
 01 cartolina;
 06 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados
ou de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve
ter caderno próprio);
 01 caderno grande para Português;
 01 caderno pequeno para produção textual;
 01 caderno grande para Matemática;
 01 caderno grande para Inglês;
 01 caderno de desenho grande para Artes;
 01 caderno de desenho grande/meia pauta para
Ciências;
 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

Para Português
 01 livro de Literatura
Sugestões de Livros/ Autores:
(na primeira semana de aula, a professora entregará
mais uma lista com sugestões de livros)
- O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeira;
- Um bairro encantando – Rosana Rios;
- A ilha perdida – Maria José Dupré;
- Marley e eu – Jhon Grogan;
- A casa da madrinha – Lygia Bojunga;
- Meu pé de laranja lima – José Mauro Vasconcelos;
- Uma professora muito maluquinha – Ziraldo;
- Um dono para buscapé – Giselda Laporta Nicolelis;
- O diário nem sempre secreto de Pedro – Telma
Guimarães Castro Andrade;
- O menino do dedo verdo – Maurice Druon;
- Vinte mil léguas submarinas – Julio Verne;
- Como falar dragonês – Cressida Cowell;
- Como treinar meu dragão – Cressida Cowell;
- A bolsa amarela – Lygia Bojunga.

OBSERVAÇÕES: Os demais materiais para artes serão solicitados aos alunos, conforme necessidade e com antecedência, durante o ano
letivo. *Todo material deve ser identificado, inclusive uniformes. *Cada matéria precisará ter seu caderno próprio, para que o professor
possa levar para corrigir.
UNIFORMES: Micheline - 3566 2867; Harmonize - 3533 2718; Univest - 3533 2805
RECADINHO: Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares da série anterior; assim, estará colaborando com as despesas
familiares e com o meio ambiente. INFORMAÇÕES: (49) 3533 4459 | WhatsApp (49) 99803 8569.

