
 

 

Lista de Material Escolar 2020 
6º Ano do Ensino Fundamental II 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

001 – dicionário escolar da Língua Portuguesa (reformulado com a nova ortografia) pode ser usado o mesmo da série anterior 

005 – cadernos universitários capa dura, espiral, 100 folhas (não será aceito fichário) 

001 – caderno brochura de 96 folhas 

001 – estojo com: lápis, borracha, apontador, caneta azul ou preta 

001 – caixa de lápis de cor (24 cores)  

001 – caneta marca texto hidrocor (cor opcional) 

001 – caneta preta fina para contorno de mapas 

001 – tubo de cola líquida 90gr  

001 – tesoura sem ponta com o nome do aluno   

001 – régua transparente (30 cm)  

001 – jogo de esquadro (60º e 45º)  

001 – transferidor (180º ou 360º)  

001 – compasso  

001 – monobloco (96 folhas) 

100 – folhas de papel sulfite 

010 – folhas de papel vegetal 

004  – revistas coloridas (sugestão: Superinteressante, Globo Rural, Viagem, Saúde, Pais e Filhos) 

MATERIAL DE ARTES 

(Todo material etiquetado com nome) 

002 – lápis 2b  Entregar o material de Artes no dia 
27/01/2020 das 10h às 12h. 

Todo material deve ser identificado com o 
nome do aluno e sua série. 

001 – borracha branca grande  

002 – canetas permanentes pretas (ponta fina) 

001 – tesoura escolar sem ponta  

001 – pincel série 815 nº 24 – Tigre ou similar  

001 – rolo de espuma para pintura (4cm)  

004 – tintas acrílicas foscas 60ml (amarela, vermelha, branca e azul claro) 

003 – tintas acrílicas foscas 60ml (verde claro, rosa e laranja) 

002 – metros plástico autoadesivo colorido (qualquer cor) 

009 – folhas de papel “Color-set” (3 pretas, 3 azul claro, 3 verde claro) 

As folhas de papel não devem ser enroladas (entregar abertas) 

LIVROS DIDÁTICOS: UNO Internacional – adquiridos diretamente pelos pais ou responsáveis, a partir de 20 de novembro de 2019, 
no site: https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login  

LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetado com nome do aluno, ano e período) 

1º semestre 

 “A droga da obediência”  –  Pedro Bandeira  –  Editora Moderna 
 “Somos parte da mudança”  –  Fernando Carraro  –  Editora FTD 
 “As aventuras de Robin Hood”  –  Ana Maria Machado e Rodrigo Machado  –  Coleção Almanaque dos Clássicos da Literatura 
Universal  –  Editora FTD 
 

2º semestre 

 “Volto ao anoitecer”  –  Abarone Appelfeld  – Tradução Paulo Geiger –  Editora FTD 
 “A ilha do tesouro” – Robert Louis Stevenson  –  Coleção Almanaque dos Clássicos da Literatura Universal  –  Editora FTD 

Obs: fazer a leitura dos livros indicados: autores, adaptações e coleções deverão ser respeitados. 

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio 

 Agenda Escolar e Atividades complementares 
 

Horário das Aulas:  
2ª a 4ª - Manhã: 7h15min às 12h35min Reunião de Pais:  

05 de fevereiro de 2020 – 19h 5ª e 6ª - Manhã: 7h15min às 11h45min  

Início das aulas: 29 de janeiro de 2020 

https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login

