
6° ANO DE 2022 

Lista de material escolar Individual  

Professora: Simone 

 
CADERNOS: 

Qntd Disciplina Tipo N° folhas Cor da Capa 

1 Português Vertical 30 Vermelho 

1 Matemática Vertical 30 Azul Escuro 

1 Tarefa Vertical 30 Pardo 

1 Geografia Vertical 30 Marrom 

1 Inglês Vertical 30 Azul claro 

1 Inglês Vertical c/ linhas - Azul claro 

1 Alemão Vertical 30 Laranja 

1 Alemão Vertical c/ linhas 30 Azul claro 

1 História Vertical 30 Verde 

1 Religião Vertical 20 Amarelo 

1 Física Vertical 30 Prateado 

1 Música Vertical 20 c/pentagrama Branco 

1 Astronomia/Min. Horizontal 25 com seda Dourado 

 

 LÁPIS AQUARELÁVEL: 

- caixa com 12 cores (sempre que atingirem um tamanho desconfortável para escrever, 

devem ser substi- tuídos) 
 

 
OUTROS MATERIAIS:  

 1 pasta com plástico para partituras de música;

 1 flauta Contralto Yamaha Barroca e 1 flauta Soprano Barroca.

 1 caixa de lápis de cor aquarelável;

 1 borracha macia, para geometria;

 1 pasta com plástico para geometria;

 2 lápis grafite 2B;

 1 apontador com recipiente para cascas;

 1 caneta tinteiro (ponta média ou grossa) e um vidro de tinta azul para a caneta;

 1 transferidor;

 1 jogo de esquadros de acrílico (transparente e tamanho médio);

 1 régua 30 cm de acrílico transparente;

 1 caixa de carvão médio para desenho

 1 cola branca;

 1 pasta A3 plástica;

 1 sacola para Trabalhos Manuais, com nome;

 1 estojo de costura com : 3 agulhas de costura nº 6 ou 8, 1 dedal que caiba no dedo médio,

1 tesoura de costura boa, 1 caixa de alfinetes com cabeça de plástico; 

 Sapatilha de Euritimia;

 Para Jardinagem: botas de borracha, capa de chuva e guarda-chuva;



 Para Ed. Física: camiseta escolar, bermuda de malha ou calção azul escuro, tênis, boné, e

para os dias mais quentes, protetor solar. 
 
LEMBRETES: 
1) Todos os cadernos devem ser encapados com tecido ou papel, nas cores solicitadas. 

2) Pedimos não colocar adesivos coloridos nas capas dos cadernos. É necessário colocar etiquetas em todo 
o material com o nome do aluno bem legível. 
3) Camiseta escolar é uso obrigatório. 
4) Os materiais do ano anterior podem ser reaproveitados. 


