Lista de materiais 2019
6º ano
1 Agenda 2019 (formato A5 com datas já identificadas)
1 Pacote com 500 folhas papel sulfite A4
1 Apontador com reserva
1 Bloco de monobloco (caso necessário, repor ao longo do ano)
1 Borracha macia
1 Caixa de lápis de cor (sugestão de marca: faber castell)
2 Canetas (azul ou preta)
1 Estojo
1 Garrafa de água (para deixar na escola)
1 Lápis grafite ou lapiseira
1 Pasta com elástico para organizar as lições de casa
1 Pasta catálogo com plásticos que ficará na escola para organizar as atividades
1 Pen drive 2gb ou maior
1 Régua 30cm
1 Tesoura de boa qualidade
1 Tubo grande de cola bastão
Artes
2 Lápis 6b
1 Borracha branca
1 Régua de 30cm
1 tesoura escolar
2 Caneta hidrográfica (fina preta, >> sugestão de marca: stabilo 0.4)
2 Caneta hidrográfica (grossa preta- tipo Jumbo)
2 canetas para retroprojetor escuras (preto, vermelho, verde ou azul)
1 Caderno A5 sem pauta, (de preferência brochura e capa dura)
1 Cola bastão
1 caixa de lápis de cor 12 cores aquarelável
1 bloco canson A4
1 Pasta catálogo para música
Ciências
1 Caderno universitário 50 folhas pautado
Saquinhos para guardar só as atividades e textos de ciências e pode ser em pasta individual ou junto
com outras matérias (deve estar na mochila em todas as aulas de ciências).
1 Caixa de massinha de modelar colorida (os alunos serão avisados quando deverão trazer a massinha).
Livros paradidáticos serão adotados ao longo do ano.
Humanidades
1 Caderno universitário 50 folhas – pode ser o mesmo do ano passado; pode ser um caderno pequeno
também, desde que seja exclusivo.
Livros paradidáticos serão adotados ao longo do ano.

[continua… ]

Em caso de dúvidas, escreva ou fale com o Diogo:
colegioviver@colegioviver.com.br
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Lista de materiais 2019
6º ano
[… continuação]
Inglês
1 Caderno grande, de uma matéria (96 folhas), separado.
1 pasta de elástico tamanho A4 só para inglês.
Matemática
1 Caderno ¼ costurado para as aulas de módulo (sugestão: capa dura)
1 Bloco de folhas para origâmi
1 Pasta de ferragens (ou catálogo) com plásticos que ficará na escola
Assinatura de Janeiro a Julho do jornal “O JOCA”: online + impresso
https://jornaljoca.com.br/portal/assine/
Português
1 Bloco de monobloco
1 Pasta catálogo com plásticos que ficará na escola
1 Caderno de bolso pequeno (aproximadamente 9x14 cm)
Livro: “Contos e lendas Afrobrasileiros - A criação do mundo”, Reginaldo Prandi (2007, Cia das Letras)
https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12467
Livro: PETER PAN
Autor: BARRIE, J. M.Tradutor: MACHADO, ANA MARIA Ed Salamandra
(sugestão: comprar pela estante virtual)

Projeto pessoal
1 Caderno universitário com 50 folhas pautado (pode ser um caderno pequeno, desde que seja exclusivo)
Projeto Interdisciplinar
1 Caderno universitário 50 folhas (pode ser um caderno pequeno também, desde que seja exclusivo)
Para os dias quando se almoça na escola:
1 Necessaire contendo escova de dentes e creme dental

Todos os materiais devem ser identificados com o nome e série do aluno.
O material de uso individual é também de uso diário — deve, portanto, ser reposto conforme o uso e estar
sempre disponível durante as aulas.
Lembramos que as saídas à campo fazem parte de nossos planos de curso e são essenciais. Elas acontecerão
ao longo do ano letivo. Pedimos que as famílias incentivem essas atividades.
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Em caso de dúvidas, escreva para o Diogo:
colegioviver@colegioviver.com.br

versão: 27 nov 2018

