
LISTA DE MATERIAIS – 2.017 
6º ano E.F. 

Material coletivo: 
1 resma de papel  Chamex Office A4 (500 folhas); 
2 blocos de “creative lumi papers” (48 folhas, A4, 5 cores vivas); 

1 bloco de papel canson A3 gramatura 140 (20 folhas) – cor: branca; 
1 cx. de lápis de cor (estojo com 12); 
1 cx. de giz de cera (estojo com 12); 
1 estojo de caneta hidrocor (com 12); 
1 folha de E.V.A. amarela;  
1 folha de papel cartão (amarela); 
1 folha de cartolina (branca); 
1 pasta polionda, com ou sem alça, para guardar os trabalhos feitos em folhas A3, que são as obras de arte dos alunos 
(colocar nome); 
1 pincel n°. 14; 
1 pote de tinta guache 250g (amarelo); 
1 tesoura de ponta arredondada; 
2 colas 100g; 
1 tubo de cola colorida (vermelha); 
1 tubo de cola colorida com glíter (prata); 
1 rolinho para pintura; 
1 pacote de perfex. 
               

*Todo o material é de uso coletivo. Colocar tudo dentro de uma sacola grande, fechar bem, colocar o nome do(a) aluno(a) 
completo por fora e o ano que cursará. 
 

Material individual (trazer na mochila): 
1 agenda – 1 dia por página; 
1 caderno grande – várias matérias; 
1 estojo com: lápis, borracha, canetas azul e vermelha, grifa-texto; 
1 lápis 6B 
1 régua 30 cm. 
1 esquadro;  
1 transferidor. 
 

Obs.: Entrega dos materiais da lista escolar: de 16 a 20 de janeiro/2017.  
 

Lista de literatura 2.017 – 6º ano 
1. Pula, boi!. Marilda Castanha. Ática (Geografia: 1º bim.) 
2. Perdendo perninhas. Índigo.  Ática. (Português: 1° bim.) 
3. Histórias de avós e netos. Organização: Camila Carletto. Ilustração: Rubem Filho. Coleção: o prazer da prosa. Scipione. 
(Filosofia: 2° bim.) 
4. Alice no país das maravilhas. Lewis Carrol.  Ática. (Portugues: 2º bim.) 
5. Sete desafios para ser rei. Jan Terlouw. Vasto Mundo. Ática. (Ciências: 2º bim.) 
6. October 31. Branca Fabrício e Denise dos Santos. Ática. (Inglês: 3° bim.) 
7. A sabedoria de Madi. Salim Hotubou. Ática. (Português: 3º bim.) 
8. Antigo Egito – o novo império. Martin Cezar Feijó. Ática. (História: 3º bim.) 
9. El hijo del viento. Ricardo Alcântara. Ilustração: Gusti. Scipione. (Espanhol: 4° bim.) 
10.Viagem no tempo para Roma antiga. Gaby Waters.  Ática. (História: 4° bim.) 
11. O mistério do Capiongo.  Joaquim de Almeida. Ática. (Português: 4° bim.) 
 
* Indicações: Minidicionário Luft. Celso Pedro Luft. Ática. 
Minidicionário Oxford escolar. HUB 
Minidicionário espanhol-português, port.-espanhol. Eugenia Flarian e Gretel Eres Fernández. Ática. 
 

*Os livros serão vendidos somente por encomenda. Quem quiser deverá encomendá-los na tesouraria do Colégio 
até o dia 10/01/2017. 
 
*Início das aulas: 30/01/2017.  


