
 

          LISTA DE MATERIAIS - 2021 

           6º ANO 
 **1 estojo contendo: 

*1 lápis preto ou lapiseira 
*1 borracha macia 
*1 apontador 
*1 tesoura sem ponta  
*1 caneta azul - ponta fina e *1 caneta preta - ponta fina 
*1 caneta verde - ponta fina e *1 caneta vermelha - ponta fina 

           *1 tesoura sem ponta  
    * 1 corretivo - fita   

 *1 caixa de lápis de cor - 12 cores 

 *1 jogo de canetinha hidrográfica - 12 cores 

 *1 régua - 15 cm      *1 régua - 30 cm 

 2 tubos de cola - 90 gramas 

 *1 pasta polionda - 2 cm 

 1 pacote com 500 folhas de papel sulfite - A4 210X297 mm - gramatura 90 - branca 

 1 bloco de papel canson A4 - 140g/m² - 20 folhas - Branca 

 *5 cadernos universitários, com linhas - 100 folhas (cada disciplina utilizará caderno separado) 

 *1 Caderno universitário, quadriculado 7mmX7mm (para matemática)     

 *1 sacolinha de higiene contendo: sabonete, toalhinha de higiene, copo simples. 
       Obs.: Para alunos de período integral e intermediário: creme dental e escova dental. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

Língua Portuguesa. TELÁRIS PORTUGUÊS. Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi. 
6º Ano. Editora Ática-Plurall. 3. Ed. 2019. Com caderno de atividades.  
 

Matemática. TELÁRIS MATEMÁTICA. Luiz Roberto Dante e Fernando Viana. 6º Ano. Editora 
Ática-Plurall. 3. Ed. 2019. Com caderno de atividades. 
 

Ciências. Panoramas. Leandro Godoy. 6° Ano. Editora FTD. Edição 2019. Com caderno de 
atividades. 
 

História. Sociedade & Cidadania. Alfredo Boulos Júnior. 6° Ano. Editora FTD. Edição 2018. Com 
caderno de atividades. 
 

Geografia. Panoramas. Marcelo Moraes-Angela Rama-Denise Pinesso. 6º Ano. Editora FTD. 
Edição 2019. Com caderno de atividades. 
 

Inglês. ENGLISH PLAY. Claudio Franco e Kátia Tavares. 6. Editora StandFor-FTD. Ed. 2019. 
 

Material da Escola da Inteligência. Educação Socioemocional. Dr. Augusto Cury.  
Obs.: Aquisição somente na escola. 

 

Obs.:  Os cadernos deverão ser encapados com plástico da preferência do aluno(a). 
Os cadernos devem apresentar margens e não conter decorações nas folhas.  
Os materiais com * e Livros Didáticos deverão conter a identificação do aluno(a). 
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