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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: Dia 31/01/2019 (quinta-feira) às 7h 
 

AGENDA: De uso obrigatório. Será distribuída no início das aulas. 
REUNIÃO DE PAIS: Será agendada no início do ano letivo. 
 
MATERIAIS DE USO GERAL 
 

 7 cadernos universitários (96 folhas – sem picote na margem esquerda) para as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Ensino 
Religioso e Inglês 
Obs.: Não comprar um mesmo caderno para várias disciplinas.   

 3 pastas classificadoras com 2 furos: 1 para História, 1 para Geografia e 1 para 
Matemática 

 1 pasta classificadora com 20 saquinhos grossos para Ciências, Ensino Religioso e 
Inglês 

 1 pasta classificadora com 20 saquinhos grossos para Língua Portuguesa 
 1 pasta sanfonada – “leva e traz”, para a organização de todas as disciplinas 
 1 pasta “Clear Book Yes” BD 40S azul (Geometria e Desenho Geométrico) 
 1 pasta amarela com elástico para Música 
 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica (Desetec – Trident) 
 1 pen drive de 16GB (no mínimo) 
 2 blocos de folhas pautadas (adquirir na gráfica do Colégio) 
 1 bloco de folhas sem pauta (adquirir na gráfica do Colégio) 
 1 bloco de folha de papel milimetrado – A4 (para Geografia e Matemática) 
 1 bloco “Ecocores Novaprint Papel que se dobra” 
 Estojo contendo: lápis grafite e/ou lapiseira; canetas esferográficas (azul, vermelha, preta 

e verde); canetas hidrográficas; canetas marca-texto (coloridas), lápis de cor (comum); 
borracha; apontador; cola bastão, tesoura e um grampeador portátil. 

 
MATERIAIS DE USO ESPECÍFICO 
 
Arte 

 1 bloco de folhas de papel Canson – A3 
 1 caderno para desenho sem pauta A5, tipo Moleskine 
 1 estojo contendo: 1 lápis grafite 6B, 1 lápis grafite 4B, 1 borracha “Staedtler” ou “Mono” 

(para desenho), 1 caneta ultra fine preta, 1 caneta permanente preta 
 
Educação física 
            Uniforme obrigatório: camiseta branca e bermuda com logo da escola, de tamanho 
adequado ao aluno, meia e tênis. 
 
Matemática 

 5 folhas quadriculadas – 1x1 cm 
 2 esquadros – acrílico Desetec – Trident (30º e 45º) 
 1 transferidor – acrílico Desetec – Trident (180º) 
 1 compasso e grafite 2.0 mm (para compasso) 
 1 calculadora comum 
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Obs.: Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de material 
trata-se de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e/ou qualidade. Isto não 
significa imposição ou obrigatoriedade na compra da marca indicada. 
 
 
LIVROS 
 
Em algumas disciplinas optamos pela não adoção de um livro didático único, pois utilizaremos a 
produção de material próprio já realizado pelos nossos professores, combinado com pesquisa, 
tendo como base diferentes livros presentes no acervo da biblioteca. Desta forma, 
consolidaremos a qualidade do nosso projeto pedagógico nos afastando de materiais 
apostilados e abordagens únicas.  
 
 
ENSINO RELIGIOSO 

 
Bíblia Sagrada: Edição Pastoral. Paulus. (média – encadernada – capa-cristal) 
ISBN: 9788534912570 
Obs.: A mesma utilizada no 5º ano de 2018. 
 
 
GEOGRAFIA 

 
SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. Ática, 2012. 
ISBN: 9788508158119  
Obs.: O mesmo utilizado no 5º ano de 2018. 
 
HISTÓRIA 

 
VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: Geral & Brasil. Scipione, 2011 
ISBN: 9788526284593 
 

 
DARS, Éric; TEYSSIER, Éric. A Grécia antiga: passo a passo. Claro Enigma, 2015.  
ISBN: 9788581661254  
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INGLÊS 
IMPORTANTE: O colégio não tem como prática sugerir livrarias para a compra dos livros, no 
entanto, para facilitar a aquisição e o barateamento do material de inglês, a escola entrou em 
contato com a distribuidora Disal, que ofereceu um desconto de 12% nas compras feitas 
exclusivamente pelo site indicado abaixo. Além do desconto, o frete é grátis. Basta entrar no site 
http://disal.com.br/rainhadapaz e selecionar os produtos. A compra deverá ser feita até dia 
25/01/2019 para que o desconto seja garantido. 
 
 

 
HANNAM, Joyce. The curse of the Mummy. Oxford Bookworms (Level 1). Oxford University 
Press.  
ISBN: 9780194247603  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e uso. 5. 
ed. reform. Atual, 2016. 
ISBN: 9788557690097  
Obs.: Não serão aceitas edições anteriores. 
 

 
VERNE, Júlio. Vinte mil léguas submarinas. 2. ed. Moderna, 2012. (Adaptação de Walcyr 
Carrasco) 
ISBN: 9788516079772   
 
  

 
PARK, Linda Sue. Uma longa caminhada até a água. WMF Martins Fontes. 
ISBN: 9788546900831 
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TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM NOME COMPLETO, Nº E ANO DO ALUNO. 
SUGERIMOS ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS. 

 

PRIMEIRO DIA DE AULA 
 

No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer para escola apenas o estojo e um caderno 
para anotações gerais. A partir do segundo dia, já tendo acesso ao horário das aulas, 
deverão trazer os materiais solicitados pelos professores de cada matéria. 

 

O UNIFORME DO COLÉGIO DEVERÁ SER ADQUIRIDO NAS SEGUINTES LOJAS: 
 

AMANINE – Rua João Fraissat, 127 – Vila Romana – Fone: 3865-7512 
 

MALHAS FLAMIR – Rua Padre Carvalho, 524 – Pinheiros – Fone: 3812-1911 
 

 

CONDUÇÃO ESCOLAR 
 
Comunicamos que o colégio não possui ônibus e nenhum vínculo com as empresas de 
transporte escolar. 
Na secretaria e na portaria do Colégio, poderão ser encontrados os nomes das empresas 
que têm atendido nossas famílias nos últimos anos. 
Optando-se por alguma dessas empresas, cabe ao responsável pelo transporte comunicar 
à tesouraria do colégio os nomes dos alunos que serão atendidos, assim como o do 
acompanhante do veículo para que os funcionários da escola possam controlar a entrada e 
saída dos alunos. 
A avaliação da eficiência desse tipo de serviço fica a cargo da família. 

 
 
 

 


