
LISTA DE MATERIAIS – 2023               6º ano
Observações importantes

● Todos os materiais devem ser identificados em local visível com nome, série e

disciplina.

● Não é necessário trazer todos os materiais no primeiro dia de aulas.

● É recomendável que os alunos já usem os cadernos definitivos assim que

receberem o horário semanal de aulas.

Disciplina Material

Uso para todas
as disciplinas

● 1 pasta sanfona A4 com 12 divisões para guardar trabalhos e provas
● 1 pasta de elástico para transportar fichas e lições de casa
● Estojo contendo: lápis grafite ou lapiseira, borracha macia, caneta de

cor azul ou preta, duas canetas marca texto, apontador com
depósito

● 1 caixa de lápis de cor (12 unidades)
● 1 caneta preta de ponta fina
● 1 tesoura sem ponta
● 1 tubo de cola Pritt
● etiquetas adesivas suficientes para marcar todo o material
● 1 agenda de 2023 (não precisa ser do colégio).
● 1 garrafa d’água.

Português

● 1 caderno brochura universitário capa dura com 96 folhas que será
usado para gramática

● 1 caderno brochura pequeno capa dura de 50 folhas para aulas de
literatura

● 1  pasta catálogo 20 plásticos para as aulas de redação

Inglês
● 1 caderno pequeno capa dura de 50 folhas

Matemática
Geometria

● 1 caderno universitário espiral com 96 folhas
● 1 pasta-catálogo A4 com 30 saquinhos plásticos
● 1 jogo de esquadros
● 1 régua 30 cm
● 1 transferidor
● 1 compasso
● 1 pasta para guardar o material de geometria
● 30 folhas sulfite

História ● 1 caderno universitário capa dura de 96 folhas



Ciências
● 1 caderno universitário capa dura de 80 folhas
● 1 caderno capa dura grande de 50 folhas SEM PAUTA para desenho
● calculadora

Geografia ● 1 caderno universitário capa dura de 80 folhas

Orientação
educacional ● 1 caderno pequeno capa dura de 50 folhas

Leituras ● 1 pasta Romeu e Julieta com 20 saquinhos plásticos
● Bloco Canson A4 com 30 folhas

Tecnologia

● 1 caderno pequeno de 100 folhas
● 100 folhas de papel sulfite A4
● Papel cartão ou similar para produzir capas de cadernos artesanais.
● 2 agulhas grossas com olho grande (números 1, 13, 4/0 ou

equivalente)
● Prendedores de roupa de madeira
● Um rolo de barbante tipo cordonê ou similar, para costurar cadernos

artesanais
● Balança digital de cozinha
● Ao longo do ano serão solicitados ingredientes culinários para a

execução de receitas (farinha, repolho, açúcar, gengibre...

Ed. Física

Material apropriado para prática esportiva:
● tênis
● meia
● shorts (algodão ou moletom)
● camiseta
● boné (para dias de sol)
● elástico para prender o cabelo


