
 LISTA DE MATERIAIS 6° ANO –2022

LIVROS  PARADIDÁDICOS

1° Bimestre1° Bimestre1° Bimestre
 Heidi, de Johanna Louise (Árvore de

Livros)
 As florestas do silêncio, de Emily Rodda

(físico)

2° Bimestre2° Bimestre2° Bimestre
 A mais bela de todas, de Sarah

Mlynowski (Árvore de Livros)
 Gatos guerreiros, de Erin Hunter (físico)

3° Bimestre3° Bimestre3° Bimestre
 O filho da bruxa, de Marcia Kupstas

(Árvore de Livros)
 Escola de vilões, de Jen Calonita (físico)

4° Bimestre4° Bimestre4° Bimestre
 Sempre haverá você, de Header Butler

(Árvore de Livros)
 Pretinha, eu?, de Júlio Emílio Braz

(físico)

* Livro físico (aquisição pelo aluno)
**Livros digitais da plataforma: ÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivoÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivoÁRVORE DE LIVROS (distribuição das senhas no início do ano letivo)

   MATERIAIS ESCOLARES

01 Agenda escolar (para uso anual)
05  cadernos universitários de 100 fls (01 para Ens. Religioso, 01 para Língua Portuguesa,  01 para
Ciências, 01 para Redação e 01 para cálculo)
01 caderno de 10 matérias ou fichário
02 chamequinhos (Não será  adotado livro para  Ensino Religioso. O material didático desta disciplina
será produzido na Escola, em formato de projeto, utilizando folhas fotocopiadas.) *Material deverá
ser entregue no 1º dia de aula

01 estojo com lápis, borracha, apontador e canetas, lápis de cor, marca texto.
01 tubo de cola e 01 tesoura
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 régua de 30cm transparente
01 dicionário de inglês (Longman ou Oxford)
01 dicionário de Português com a nova ortografia (Houaiss ou Aurélio)
01 jaleco branco de mangas com identificação
MATERIAIS QUE PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DO ANO

Materiais necessários às aulas de laboratório, oficinas interdisciplinares e atividades de Arte
serão pedidos no agendamento das aulas, ao longo do ano letivo.

IMPORTANTE!                                                                                              INÍCIO DAS AULAS
1) Uniforme: uso OBRIGATÓRIO a partir do primeiro dia de aula.                                          31/01/2022
(A  partir do 6º ano apenas calça e camiseta )

2) Lanche: poderá trazer de casa ou adquirir na lanchonete do colégio.


