LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 6º ANO
Língua Portuguesa
1 caderno de 100 folhas / 1 pasta com elástico – cor vermelha – para produção de textos.
1 livro paradidático a ser adquirido pelos pais ou responsáveis, no início de fevereiro. Seguiremos o
esquema de rodízio entre as turmas.
Obs.: Provavelmente haverá compra de um segundo livro paradidático no 2º semestre.
1 minidicionário da Língua Portuguesa – confeccionado de acordo com a Nova Reforma Ortográfica –
SUGESTÃO DE AUTORES: Michaelis, Antônio Houaiss ou Silveira Bueno.
Matemática
1 caderno de 100 folhas
01 transferidor resistente de 180º
01 compasso
01 régua rígida de 30cm
01 esquadro
Geografia e História
1 caderno de 100 folhas
5 folhas de papel vegetal
Ciências e Inglês – um único caderno de 100 folhas dividido em duas disciplinas.
Obs.: Não aconselhamos a utilização de “fichário”.
Linguagem de Programação e Robótica
1 pendrive
Empreendedorismo
Livro: Projeto de Vida e Atitude Empreendedora – Nova Edição – sexto ano. São Paulo, 2020 - Leo
Fraiman – FTD. Seguem, em anexo, comunicado com orientações “Lista de material online” e vídeo
instrucional.
Arte
01 bloco de papel Canson branco A4
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura
01 cola
01 pacote de papel “Filipinho” (papéis coloridos)
01 caixa de giz de cera ou giz pastel seco
01 pacote de papel sulfite 100 fls
01 régua transparente e rígida de 30cm
01 caneta preta
Lápis grafite: HB, 6B, 2B
01 pincel chato nº 2, 01 pincel chato nº 6 e 01 esfuminho
01 caixa de tinta guache com seis cores
Portfólio adquirido no Unicolégio, no início do mês de fevereiro, na Coordenação do EF – Anos Finais,
no valor de R$ 10,00 (dez reais).
* 01 PASTA CATÁLOGO A4 COM 50 PLÁSTICOS PARA USO COMUM DE TODAS AS DISCIPLINAS.
Observações:
1. Todo material escolar fica sob os cuidados do próprio aluno;
2. Início das aulas: 25/01/21.

