LISTA DE MATERIAIS E PARADIDÁTICOS
6ª ano - 2019
LIVROS DE LITERATURA
PORTUGUÊS
1º bimestre:
• Del Rio, Tania. Coelho 13º e o Olho que Tudo Vê. Ed. Companhia das Letrinhas. I.S.B.N.
9788574067551
• Gomes, Helena. Princesas, bruxas e uma sardinha na brasa: Contos de fadas para pensar
sobre o papel da mulher. Ed. Biruta. I.S.B.N. 8578481828
2º bimestre:
• Rocha, Ruth. Odisseia. Ed. Salamandra. I.S.B.N. 9788516065348
• Reynolds, Aaron. Max Mosca, Detetive Particular – Em “Crime Nojento de Inseto”. Ed.
Melhoramentos. I.S.B.N. 9788506071557
3º bimestre:
• Bandeira, Pedro. A Droga da obediência. Ed. Moderna. I.S.B.N. 9788516095765
• Rey, Marcos. O rapto do garoto de ouro. Ed. Global. I.S.B.N. 8526009966
4º bimestre:
• Druon, Maurice. O menino do dedo verde. Ed. José Olympio. I.S.B.N.
8503001373

MATERIAL ESCOLAR
•

1 TABLET (opções abaixo)

•

Fabricante: Apple.
Modelo: iPad 2 Wi-Fi ou mais recente.
Tamanho da tela: 7.9 polegadas, equivale ao iPad Mini
ou superior.
Capacidade mínima: 16GB

•
•
•

Fabricante: Samsung.
Versão do Sistema Operacional: Android 4.4 ou
superior.
Tamanho da tela: 8.0 polegadas ou superior.
Capacidade mínima: 8GB

•

Sugestão: 1 Agenda diária
Caderno:
• 1 caderno universitário de 100 folhas
para cada matéria (5)
(NÃO recomendamos o uso de fichários.)
Português:
• 1 pasta com plásticos – Sugestão: Clear Book
Matemática:
• 1 régua, 1 transferidor e 1 compasso
Artes:
•
1 cola bastão
•
Lápis de cor aquarelável (12 cores)
•
1 Caixa de giz de cera ( 12 cores)

•

•
•
•
•
•

1 Godê de plástico para pintura ou forminha
de gelo
Pincel chato nº08 e nº10
Cola branca 90 grs.
1 estojo de aquarela com 12 cores (sugestão
Faber Castel)
Tinta acrílica – sugestão Acrilex – potinhos de
37 ml – 06 cores
1 camiseta velha ou avental para pintura –
com nome marcado.
1 lápis 2B
1 bloco de papel Canson branco A3 140mg/m² a 180 mg/m²
5 plásticos A3 transparentes etiquetados com
nome
1 folha de papel cartão Preto
Massa de biscuit porcelana fria branca –
pacote 90g
Atenção: O bloco de papel Canson, a folha de
papel cartão e os plásticos , deverão ser
entregues para a professora de Artes na 2ª
semana de aula.
Marcar o nome completo e série nos
materiais e no uniforme para facilitar e
permitir devolução em caso de perda.
Evite o consumo desnecessário, verifique se
existem esses materiais em casa e os
reutilize.

