
 
LISTA DE MATERIAL 

6ºANO AO 3ºEM  

Observações importantes: 1) todos os materiais deverão ser identificados com o nome e série do aluno 

                                           2) quando necessário repor o material de uso pessoal 

                                           3) não enrolar, dobrar ou amassar as folhas (cartolina, papel kraft) 

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO (SALA DE AULA)                                                      

01 estojo de tecido ou emborrachado  
caneta esferográfica (azul,vermelha)  
lápis, borracha, apontador 
cadernos universitários (critério dos pais) 
01 dicionário de Língua Inglesa (Inglês-Português, Português-Inglês - Ed. Oxford) 
01 dicionário - Língua Portuguesa - nova ortografia 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NA SECRETARIA                                                                                  
(identificar a sacola com o nome do aluno e série) 

200 folhas de papel sulfite branco A4                                                                                                                      
01 bloco color set decorado (36 folhas)  
01 pacote de papel canson branco 140g/m2 
10 envelopes ofício pardo A4 
03 pacotes (10 unidades) papel almaço com pauta  
02 metros de TNT qualquer cor 
20 sacos plásticos ofício A4 
02 cola bastão (grande) 
01 rolo de fita adesiva transparente (largo) 
01 rolo de barbante (pequeno) 

 

MATERIAL PARA AULA DE ARTE  (6º ANO AO 2º ANO ENSINO MÉDIO) 

01 pasta catálogo (50 plásticos) para aula de arte ( 6º ao 9º ano) 
01 lápis 2B 
01 lápis 6B 
01 caixa de lápis de cor 12 cores 
01 régua 30 cm transparente 
01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 
01 cola bastão (grande) 
01 tubo de cola líquida branca (grande) 
01 tesoura sem ponta 
01 pincel chato nº 16 
01 pincel chato nº 12 
01 pincel chato nº 0 
01 caixa de tinta guache 
01 caixa de giz pastel oleoso 12 cores 
OBS.:Material extra poderá ser solicitado no decorrer do ano letivo 

 

MATERIAL PARA AULA DE DESENHO GEOMÉTRICO (6º AO 9º ANO)                                 
identificar nome ,série do aluno 

01 caderno de desenho capa dura (96 folhas) (para aula Desenho Geométrico  6º ao 9º ano) 
01 compasso 
01 transferidor 
01 esquadro 



 


