
Lista de materiais para 2022 – 6º ano 

500 – Folhas de papel sulfite ( CHAMEX) 
MOTIVO: Outras marcas enroscam as folhas no 
momento da impressão. 
04 – Color set (01 laranja, 01 amarelo, 01 preto e 
01 estampado); 
02 – Papeis cartões (01 laranja e 01 amarelo); 
1 m de papel pardo Kraft; 
02 – Cartolinas brancas 
10 – Envelopes de carta ofício; 
10 – Envelopes ½ A4 (pardo); 
01 – Pacote de bexigas verde; 
02 – Pacotes real paper; 
01 – Pasta catálogo c/ 60 plásticos; 
01 –Dicionário escolar Língua Portuguesa 
(pequeno); 
01 –Dicionário Oxford Escolar Inglês/Português; 
01 – Tesoura sem ponta; 
01 – Tubo de cola bico fino; 
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores); 
02 – Lápis grafite (2B); 
02 – Lápis grafite (4B); 
02 – Lápis grafite (6B); 
01 – Caderno brochura grande capa dura (96 
folhas); 
01 – Esfuminho nº 1; 
01 – Esfuminho nº 4; 
01 – Caixa de giz de cera pastoso (oleoso) (mínimo 
12 cores); 
01 – Tela 20 x 20; 
01 – Caderno de desenho A4 80 folhas (espiral); 
01 – Caderno Espiral de 200 folhas; 
01 – Agenda para recados e organização; 
02 – Máscaras com embalagem para guardar (uso 
diário e pessoal) 
01 – Squaze (uso diário e pessoal) 
 
Estojo com: (para uso diário pessoal) 
01 – Marca texto; 
03 – Lápis grafite (HB); 
01 – Lapiseira (0,7); 
Grafite p/ a lapiseira (0,7); 
03 – Canetas esferográficas (preta, azul, 
vermelha); 
01 – Régua de 20 cm rígida; 
Post it colorido; 
02 – Borrachas brancas macias e médias. 
 
 
 
 
 
 

PARADIDÁTICOS 
 
1º trimestre 
Livro: O menino maluquinho – Autor: Ziraldo 
Livro:  As fantásticas fábulas do Magnifico Terry 
Jones – Autor: Michael Foreman 
 
2º trimestre 
Livro: Reinações de Narizinho – Autor: Monteiro 
Lobato 
 
3º trimestre 
Livro: Férias de arrepiar  - Autor: Graziela Bozano 
Hetzel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receberemos somente a lista completa (com 
todos os materiais pedidos). 
 
Os materiais deverão ser entregues na 
secretaria nos dias 04 à 10 de Janeiro de 2022. 
 
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!!! 
 
 
 

 


