
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2016 
 

6º ANO 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 (permanece com o aluno) 
Minidicionário de Língua Portuguesa 
Minidicionário de Inglês-português/português-inglês 
Minidicionário de espanhol-português/português-
espanhol 
Tesoura de ponta redonda 
Régua de 30cm transparente 
Canetas Hidrográficas coloridas 
Caixa de lápis de cor  
Caixa de lápis de cor aquarela 
Luvas descartáveis  
Borracha  
Apontador com depósito 
Livro: “O pequeno Príncipe” Autor: Antoine Saint 
Exupery – Ed. Agir 

Colas bastão 
Lápis preto HB ou lapiseira 
Lápis 2B e 6B 
Transferidor 
Esquadros de 45º e 60º 
Caderno de cartografia (desenho) 
01 caderno de 100 fls (Matemática) 
01 caderno de 100 fls (Português) 
01 caderno de 100 fls (Ciências) 
01 caderno de 100 fls (Inglês) 
1 compasso escolar 
1 pasta com elástico 
1 camiseta grande (para as aulas de Arte) 
1 tela para pintura de 20x30cm 

 

 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO  

(deve ser entregue na escola dia 11/01/2016) 
Colocar nome em todos os materiais 

1 pote de guache de 500ml (preto) 
2 pincéis chatos nº 6 e 12 
2 pincéis redondos 4 e 8 
6 folhas de E.V.A (azul e branco) 
1 pacote de 500fls sulfite A4  
2 pacotes de 100fls de sulfite A4 branco 
20 fls de papel almaço com pauta 
3 bolas de isopor (5 cm diâmetro) 
1 placa de isopor (2cm) 
1 jogo de tabuleiro/ mesa 
1 caixa de gliter com 6 cores 
10 envelopes brancos A4 
10 refil cola quente (grosso) 

6 fls de color-set (cores variadas) 
4 fls cartolina laminada (qualquer cor) 

1 bloco de Creative Paper 
1 rolo de durex largo 

1 rolo de dupla face transparente largo 

1 rolo de fita crepe 
1 pote de purpurina (qualquer cor) 

6 fls papel cartão (preto, vermelho e azul) 
2 folhas de papel camurça (cores variadas) 
 2 potes de tinta plástica artesanato Acrilex (cores 
variadas) 
1 pct de bexigas (50und)  
1 bloco de papel Canson A4 140mg 

1 livro paradidático – será definido no início do ano entre o professor e alunos, fará parte de um Projeto 
Institucional e deverá permanecer na Escola. 

 

 

Assinatura do responsável pela elaboração da lista: 

 
 

     

POLIVALENTE POLIVALENTE INGLÊS MUSICA ED. FÍSICA ARTE 

 

 

 

  


