
 

LISTA DE MATERIAL 6° ANO – ANO 2017 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 

• Apostilas –Sistema Anglo – todas as disciplinas. (Aquisição somente na 
Secretaria). 

• Espanhol – Coleção Ventana Al Espanol 1 (2ª edição) – ISBN 
9788516103736 

• Livros Paradidáticos – Projeto Leitura –  Títulos selecionados 
   

MATERIAL DE USO COLETIVO / ARTES E PROJETOS 
 

02  folhas de collor set amarelo 01  rolo de fita dupla-face 
02  blocos de papel canson A4 01  tubo de cola 90g – cola bastão 
02 blocos de papel Criativo –
33x23,5(ROMITEC) 

02  pacotes de 500 folhas de sulfite 
– A4 

01pacote de papel fotográfico A4(com 
brilho)180g– 50 folhas -para impressora jato 
de tinta  

01 pincel chato n°22 referência 141 
(Tigre) 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

01 pasta para arquivo de provas e 
atividades  

01 cola bastão 

01 compasso de boa qualidade 01 lápis HB n°02  / repor sempre que 
necessário 

01 régua de 30cm 01 caneta marca-texto 
01 transferidor transparente de 180° 01 caixa de lápis de cor com 12 cores - Artes 
01 tesoura sem ponta(Mundial ou 
Tramontina) 

01 Pen drive (com identificação) 

01jogo de canetas hidrográficas com 
12 cores - Artes    

01 Fichário com divisórias (12 plásticos 
grossos) 
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