LISTA DE MATERIAL
6º ano do Ensino Fundamental – 2019

PROJETO ECOCIC - 2019 - PRESERVANDO A VIDA NO
PLANETA TERRA!
Reutilizar o material que pode ser aproveitado do ano anterior
(mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, cadernos, lápis de colorir,
tesoura, compasso, esquadro, transferidor etc) e, se possível,
substituir objetos que trazem problemas para o meio ambiente
pelos ecomateriais.

• COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO - 6º ANO / 2019 – EDIÇÃO ATUALIZADA
– 4 volumes por ano (2 livros por volume, contemplando as disciplinas, Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia e História).
 Além dos livros acima, será adotado, em separado, o de Língua Espanhola: 2 volumes por
ano (1 livro por volume).
• Projeto Lego Education (Robótica) – projeto de integração de disciplinas através da educação
tecnológica (pagamento mensal de R$ 31,00 no boleto da mensalidade).
Atenção!
– Favor colocar o nome do(a) aluno(a) em todos os livros e cadernos, inclusive no agasalho.
– É de responsabilidade doa aluno/a o cuidado e o zelo pelo seu material escolar.

Quantidade

Material

01

Caixa de lápis de cor, jogo de canetinhas, tesoura sem ponta, cola bastão,
caixa de cola colorida com 4 cores, transferidor, compasso, esquadro e régua

02

Pastas com elástico, uma para Redação e a outra para provas e folhas de exercícios

Diversificada

Lápis ou lapiseira, borracha, apontador com depósito, caneta azul ou preta,
caneta vermelha e caneta marca texto

Várias

Revistas usadas para recorte e pesquisa

01

Jaleco branco para uso no laboratório

01

Caderneta pequena, caderno quadriculado – 48 folhas,
caderno de desenho grande – 48 folhas

02

Cadernos grandes (capa dura):
1 caderno para Redação e 1 caderno para Ensino Religioso

Diversificada

Caderno(s) ou fichário para as disciplinas: Português, Espanhol, Inglês, Matemática,
História, Geografia e Ciências

UNIFORME
Feminino: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga) na devida numeração (não será permitido
babylook). Calça ou bermuda de tactel.
Masculino: camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga) na devida numeração (não será permitido
babylook). Calça ou bermuda de tactel.
Calçado: tênis.
Agasalho: casaco de tactel, moleton ou blusa de malha (manga longa).
Educação Física:
Feminino: blusa e bermuda de elanca colegial.
Masculino: camisa e short de elanca light.
Laboratórios:
Uniforme diário (calça) e jaleco branco.

O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo:
UNIVERSO UNIFORMES - Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120
Antiga Fábrica Magmar – Tel. 3441-9296
OU
PÁGIOS - Rua Barão de Cotegipe, 397 – Tel. 3441-6474

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Início das aulas: 04/02/19
1ª Reunião de pais: 12/02/19, às 19h

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento de
seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157)

