Lista de Materiais 2022 | ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO
MATERIAL ESCOLAR - PARTE 1
01 Bloco para desenho A4 branco 180 g com 20 folhas - Canson
02 Pcts. de papel criativo A4 120 g - Color Set - 8 cores
(24 folhas cada)
01 Pct. de papel sulfite A4 75g branco – (500 folhas)
01 Pasta catálogo ofício PVC de visor com 50 plásticos
(adquiridos no colégio)
01 Estojo de aquarela escolar 12 cores
01 Pincel chato nº 2
01 pacote de bexigas
01 maço de jornal (de qualquer data)
01 Rolo pequeno de pintura
01 Pacote de argila
03 Tintas guache 250 ml acrilex (branca, roxa e rosa)
06 Folhas de transparência

MATERIAL ESCOLAR - PARTE 2
01 Apontador com depósito
01 Borracha branca escolar
01 Caderno brochura (universitário) de capa dura com 50 folhas Tilibra/ Linha Pepper¾
Para a Iniciação Cientifica:
01 Jaleco para a Iniciação Cientifica – O pedido deve ser realizado no
Laboratório do Colégio.
02 Cadernos espirais (universitários), de capa dura, 1 matéria com 96
folhas – Para as disciplinas de Português e Matemática
01 Caderno espiral (universitário) de capa dura - 10 matérias
01 Caneta marca-texto (cor livre)
03 Canetas esferográficas nas cores azul, preta e vermelha
01 Cola em bastão 20 g
01 Estojo escolar
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Lápis preto triangular nº 2
01 Compasso escolar
01 Esquadro acrílico 21 x 45º
01 Esquadro acrílico 21 x 60º
01 Régua acrílica com 30 cm
01 Tesoura escolar sem ponta
01 Transferidor acrílico 180º

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Será cobrada, para a Mostra de Artes, uma taxa para a aquisição do material que será utilizado;
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo – conforme as atividades selecionadas para os alunos;
• Os materiais da PARTE 1 deverão ser entregues no colégio nas reuniões de pais no início do ano letivo ou na semana de: 31/01 a
04/02/2022;
• Os materiais da PARTE 2 deverão estar sempre com o aluno.

