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LISTA DE MATERIAIS
6º e 7º Ano

 Materiais de 2018 em bom estado podem ser reaproveitados em 2019.
 Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, de acordo com o projeto bimestral.  
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar com o nome do(a) estudante.
 Solicitamos que as escolhas não valorizem itens de consumo e mídia.
 De preferência, usar materiais naturais (tecido, couro, metal).
 Ao longo do ano serão solicitados 4 livros de literatura.  
 Itens para dias de chuva devem ser trazidos apenas nos períodos necessários.
 O calçado deve ser sem salto.
 O(a) estudante deve vir à escola usando roupas confortáveis todos os dias.
 Em caso de dúvida, consulte os professores ou a secretaria.

Qt. Item

1 Capa de chuva

1 Bota de chuva

1 Guarda-chuva

1 Toalhinha de rosto (a ser trocada toda semana)

1 Caneca ou copo de inox

1 Prato de inox

1 Conjunto de tálheres; colher, garfo e faca de metal

1 Pantufa ou calçado para dentro da escola

1 Pote ou bolsinha sem ilustrações de mídia para a fruta que deve ser trazida diariamente 
(com 1 toalha de mão ou pano de prato) 

1 Pacote de perfex

1 Mochila para guardar pasta A4
 Sem ilustrações de mídia, preferencialmente de tecido.

500 Folhas de papel branco A4 (gramatura 75)

1 Régua de 30 centímetros

1 Esquadro de 30 graus de boa qualidade

1 Esquadro de 45 graus de boa qualidade

1 Transferidor

1 Compasso de boa qualidade

1 Caderno espiral grande com pauta  - 200 folhas – encapado
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1 Pasta A4 fina com elástico (para tema de casa)

1 pasta grampo trilho transparente 

1 Agenda escolar simples 
 sem ilustração de mídia.

1 Caixa de sapato (de adulto) encapada para guardar os estojos e outros materiais 
individuais

3 Canetas esferográficas (azul, vermelha e preta)

1 Conjunto de giz bloco ou bastão

5 Lápis pretos 
 Faber Castell ou de qualidade semelhante

4 Borracha branca macia de boa qualidade 

1 Apontador

1 Cola bastão

1 Cola líquida

1 Conjunto de lápis de cores de, no mínimo, 12 cores 
 Faber Castell  ou de qualidade semelhante.

1 Tesoura escolar 
 Tramontina ou de qualidade semelhante

1 Estojos preferencialmente de tecido e sem ilustrações de mídia
 para guardar os materiais adequados (lápis, gizes, etc)

ARTES, MÚSICA E TECNOLOGIAS ARTESANAIS

1 Flauta doce germânica – Marca Yamaha

2 Blocos - com 20 folhas cada - de papel para aquarela A4 – gramatura mínima 224 
 Canson ou de qualidade semelhante.

1 Pincel chato nº 20

1 Bloco de papel A4 colorido 90g

2 Folhas de papel seda (2 cores)

2 Rolos de papel crepom (2 cores)

1 Bastidor (entre 13 e 23cm a escolher)

2 Linhas pra bordado (2 cores)

2 Agulhas de bordado (com ponta)

Lantejoulas (2 cores nº 8 ou 10)

1 metro tecido de chita

½ metro feltro

500g cola branca cascorez cascola 

3 novelos de lã (de preferência de lã natural)
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