
 

                       Lista   de   Material   2020   –    6º   Ano  
 
Caso  o(a)  aluno(a)  já  tenha,  de  anos  anteriores,  algo  do  material  abaixo  solicitado,  poderá               
reutilizá-lo:   
 

1   Caderno   universitário   de   10   matérias  
1   Caderno   universitário   de   96   folhas   para   Matemática  
1   Caderno   universitário   de   96   folhas   para   Língua   Portuguesa  
1   Caderno   de   Desenho   Geométrico   com   margem  
1   Cola   bastão  
1   Tubo   de   cola   líquida  
1   Régua   de   30   cm   transparente    (será   utilizada   também   nas   aulas   de   Arte)  
1   Régua   de   15   cm   transparente   para   ficar   no   estojo  
1   Régua   Geométrica  
1   Par   de   esquadros   45º   e   60º    pequenos   (sugerimos   marca   Desetec)  
1   Transferidor   de   180°    meia   volta   (sugerimos   marca   Desetec)   
1   Pasta   preta   A4   com   20   saquinhos    (para   Música)  
1   Pasta   plástica   A4   com   elástico   para   guardar   folhas   avulsas,   esquadros   e   transferidor   
2   Compassos    (um   de   reserva)  
1   Caixa   de   pontas   para   compasso    (grafite   2.0)  
1   Tesoura   Mundial   com   nome   gravado    (será   utilizada   também   nas   aulas   de   Arte)  
1   Grampeador   pequeno   
1   Fita   adesiva   tipo   durex  
1   Lixa   de   unhas   
1   Flauta-doce   marca   Yamaha   Germânica    (é   necessário   que   seja   da   marca   especificada)  
 
MATERIAIS   PARA   A   DISCIPLINA   DE   ARTE   
 
1º   Trimestre  
1   pasta   transparente   A4   com   15   plásticos,   que   será   utilizada   no   decorrer   do   ano  
1   bloco   de   papel   tipo   Canson   A4   180g/m²   ou   200g/m²   (branco   ou   creme)  
  lápis   grafite    2H,   2B,   4B   e   6B   1   de   cada  
1   esfuminho   (qualquer   número)  
1   borracha   plástica  
1   lapiseira   borracha  
1    pincel   com   reservatório   de   água   (   médio   )  
1   caixa   de   lápis   de   cor   aquarelável    36   ou   48   cores  
1   caneta   stabilo   preta  
 
2º   Trimestre  
1Tela   (tipo   painel)   30   x   40   cm  
1   kit   de   tinta   acrílica   8   cores   Acrilex  
1   pincel   chato   sintético   Castelo   ref.   (C521)   n°   4,   10,   16   
1   godê   de   plástico  
1   pote   pequeno   com   tampa   para   água  
1   flanela   para   limpeza  
1   avental   de   pintura   ou   camiseta   velha  
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3º   Trimestre  
400   palitos   de   sorvete  
cola   de   madeira   pequena  
1   lâmpada   fria   (led)  
1   soquete   (para   lâmpada)  
2   metros   de   fio   paralelo  
1   plug   para   tomada  
500   g   de   cola   branca  
10   folhas   de   papel   de   seda   branca  
1   rolo   de   fita   crepe   larga  
 
 
*   OBSERVAÇÕES:  

 

1. Os   Livros   de   Leitura   (Português   e   Inglês)   serão   solicitados   após   o   início   das   aulas.  

2. Não   é   aconselhável   os(as)   alunos(as)   substituírem   os   cadernos   por   fichário.  

3. Todos   os   materiais   são   de   responsabilidade   do(a)   próprio(a)   aluno(a).  

4. Colocar   etiqueta   com   nome   do(a)   aluno(a)   em   todo   o   material.  

5. Os   materiais   de   ARTE   poderão   ser   adquiridos   TRIMESTRALMENTE   OU   ANUALMENTE.  

6. Alguns  materiais  de  ARTE  podem  ser  comprados  mais  em  conta  pelo  site  da  Wish  (lápis  de                 

cor,  canetinhas  marcadoras,  pincel  com  reservatório  de  água,  entre  outros),  porém  devem             

ser   pedidos   com   antecedência   (demoram   em   média   60   dias   para   chegar).  
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