Lista de Materiais – 2019
6º ano / Ensino Fundamental
Material do Aluno - Uso Diário
(o material deverá estar identificado com o nome do aluno )
• 01 caderno: Matemática
• 01 caderno: Português
 01 caderno: Ciências da Natureza
 01 caderno (pode dividir para duas disciplinas): Geografia e História
 01 caderno (pode dividir para duas disciplinas): Inglês e Espanhol
 01 caderno: Literatura e Produção de texto
• 01 pasta catálogo com 50 sacos plásticos ofício - preta para disciplina de Educação
Sociemocional
• 03 lápis (pretos) ou lapiseira com 2 caixinhas de grafite
• 03 Canetas esferográficas (Azul)
• 03 Canetas esferográficas (Preta)
• 02 borrachas brancas
• 01 régua de 30 centímetros
• 01 marca texto
• 01 caixa de lápis de cor
• 02 tubos de cola pequeno
• 01 tesoura sem ponta
• 01 apontador simples e com lixeira
• 01 compasso, 01 esquadro e 01 transferidor trazer quando a professora solicitar
• 01 bolsinha de lápis
• 01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o
nome) Observação: sugerimos o Dicionário Aurélio – PODERÁ SER USADO DO ANO
ANTERIOR.
01 mini dicionário inglês-português / português-inglês (colocar etiqueta com o nome) –
PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR.
• 01 mini dicionário espanhol-português (colocar etiqueta com o nome)
• 01 pasta plástica com elástico para folhas.
• Não é permitido o uso de corretivo e estiletes
Observações:
 Os cadernos não necessitam ter muitas folhas, tendo em vista que o material didático do
Bernoulli tem espaço para escrita do aluno.
 Fica a critério dos pais optarem por um caderno de mais matérias ou individual, lembrando
que devem ter uma média de 46 folhas exceto para os cadernos de matemática e português
que utilizam mais folhas.
 Os cadernos podem ser brochurão ou em espiral.
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