
Lista de materiais para 2021 – 6º ano 

(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 
300 folhas de papel sulfite ( CHAMEX) 
MOTIVO: Outras marcas enroscam as folhas no 
momento da impressão; 
01 – Régua; 
01 – Compasso; 
02 – Color set (01 laranja e 01 amarelo); 
02 – E.V.A. lisos (01 marrons e 01 verdes); 
02 – Papeis crepons laranjas; 
02 – E.V.A. com gliter; 
02 – Papeis cartões (01 laranja e 01 amarelo); 
1 m de papel pardo Kraft; 
10 envelopes de carta ofício; 
01 – Pacote de bexigas verde; 
01 – Pacote real paper; 
01 – Pasta catálogo c/ 60 plásticos; 
01 – Dicionário escolar Língua Portuguesa 
Academia Brasileira de letras; 
01 – Dicionário Oxford Escolar Inglês/Português; 
50 cm de feltro; 
50cm de algodão cru; 
05 – botões grandes; 
05 – botões pequenos; 
01 – caneta para tecido; 
50 cm de tecido de algodão com estampa; 

01 – bloco de canson; 
PARADIDÁTICOS 

 
1º trimestre 
Livro: O menino maluquinho – Autor: Ziraldo 
Livro: Um garoto consumista na roça – Julio Emílio 
Brás 
Livro: As fantásticas fábulas do magnífico Terry 
Jones – Autor: Michael Foreman 
 
2º trimestre 
Livro: Miguel e o sexto ano – Autor: Lino 
Albergaria 
 Livro: Reinações de Narizinho – Autor: Monteiro 
Lobato 
Livro: Pluft o fantasminha – Maria Clara Machado. 
 
3º trimestre 
Livro: Férias de arrepiar – Graziela Bozano Hetzel 
Livro: Conto de escola em quadrinhos – Autor: 
Machado de Assis – Silvino – Ed. Peirópolis 
Livro: Uma história de Natal – Charles Dickens 

 

 

 

 

 

 

Receberemos somente a lista completa (com todos os materiais pedidos). 
 

Os materiais deverão ser entregues na secretaria nos dias 04 à 15 de janeiro de 2021. 
 

Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. 
Cada item desta lista contém um projeto pensado, sonhado e inspirado no desenvolvimento humano. 

 
Que venham muitos momentos de conexões!!! 

 
 

 

 
 

 


