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LISTA DE MATERIAL – 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  II -

2021 

 

 
Sistema ETAPA de Ensino 

 
Disciplinas: 

Português / LPT (leitura de texto), matemática, geografia, história, 
ciências, biologia, física, inglês e artes. 

 
 

 

Livros Paradidáticos 
 
 “Viagem ao reino das sombras” – Autor: Luiz Galdino – Editora: FTD. 

 
 “O terror do 6° B” – Autora: Yolanda Reyes – Editora: FTD. 

 
 “Vendedor de susto” – Autor: José Anzanello Carrascoza – Editora: FTD. 

 
 

Obs: os livros paradidáticos serão trabalhados durante o ano letivo e 

desenvolvidos conforme cronograma do professor da disciplina. 
 

 

 
 
*O pacote de apostilas só pode ser adquirido junto COLÉGIO 
através da assinatura de contrato de venda. Os livros didáticos e 
paradidáticos podem ser adquiridos da mesma maneira ou em 
livraria da preferência dos pais. 
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Material de uso individual 

 

 

1 Agenda escolar 2021 

MATERIAIS DE ARTES –  

1 caderno de desenho não milimetrado 100 folhas capa dura; 

1 régua 30 cm / 1 tesoura / 1 cola líquida pequena;  

1 caixa de lápis de cor com 24 cores;  

1 caneta de ponta porosa preta ponta fina 0,5 mm; 

1 estojo de hidrocor (24 cores) / 1 lápis 6B / 2 revistas para recortes. 

 

 

 

DESENHO GEOMÉTRICO –   

1 Par de esquadros/ 1 Régua transparente de 30 cm  

1 transferidor (meia-volta ou 180º) / 
1 compasso (preferência com suporte lápis)           
                

 
 
PORTUGUÊS –  
1 caderno de 100 folhas universitário somente para as aulas de Redação; 
1 minidicionário de Português Houaiss - Editora Moderna; 
1 caderno 200 folhas universitário (Gramática); 
1 pasta plástica para guardar folhas de “Produção de Texto”. 

 
 

 
MATEMÁTICA –  
1 caderno de 200 folhas universitário (exclusivo para matemática) 
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 UNIFORME: Uso obrigatório 
Camiseta branca com logotipo tradicional do Colégio; calça ou bermuda 

azul marinho com logo bordado do colégio.  
Não serão aceitas camisetas coloridas. Não serão permitidos chinelos, 

bem como vestuário rasgado ou customizado. 
 

Disponível para aquisição nas lojas: 
Unisport: (19) 3432-6599 

Confecções Borges: (19) 3371-7099 
 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

O aluno deve comprar um caderno universitário (com no mínimo 10 
repartições). 

Não serão aceitos fichários no 6º ano, somente a partir do 7º Ano, por 
termos observado em anos anteriores, a falta de maturidade para tal. 

 

 
 


