LISTA DE MATERIAL
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
Os Livros didáticos serão adquiridos no Portal EDEBÊ http://loja.edebe.com.br
ARTE
01 pasta com plásticos
01 pincel (chato) nº 4
01 pincel (redondo) nº 2
01 lapiseira 0.5 HB
01 tubo de cola
01 caixa de lápis de cor
01 borracha branca

01 tesoura sem ponta
01 bloco A4 (papel tipo canson)
01 régua transparente 30 cm
01 compasso 0,5 mm
01 jogo de canetinhas
01 par de esquadros 3mm ou 2mm pequenos
01 revista

PORTUGUÊS - 01 DICIONÁRIO (Nova ortografia) + 01 CADERNO para Português (máximo 96 folhas)
MATEMÁTICA - 01 CADERNO (máximo 96 folhas).
FILOSOFIA – Encontro com a Filosofia 6 – Ricardo Melani - Editora Moderna
OBSERVAÇÃO: O livro de Filosofia pode ser adquirido na LIVRARIA KOINONIA, MOSAICO CAFÉ COM LETRAS ou
via INTERNET (editoras ou distribuidoras)

.................................................................................................................................................................
PARADIDÁTICOS * 2018 *
1º trimestre:
- Não é tão fácil ser criança! - Autora: Pilar Lozana Carbayo Disponível: http://loja.edebe.com.br
- Os bandidos da Internet - Autor: Thomas Brezina – Editora Ática
2º trimestre:
- Cuidado, Garoto Apaixonado - Autor: Toni Brandão – Editora Melhoramentos
- Poliana - Autor: Eleanor H Porter - Editora Ediouro
3º trimestre:
- No fundo dos teus olhos - Autora: Giselda Laporta Nicolelis – Editora FTD
- Desprezados FC - Autor: Julio Emílio Braz - Editora Saraiva
................................................................................................................................................................

USO DO UNIFORME
UNIFORME: Socializa o aluno dentro e fora da escola, razão pela qual seu uso diário é obrigatório.
• Uso diário: camiseta da Escola; calça jeans tradicional simples ou calça capri de tactel azul marinho e
tênis.
• Dias frios: abrigo completo chimpa ou tactel azul marinho para todos os educandos e agasalho moletom
modelo exclusivo
• Educação Física: camiseta da escola; calça de lycra, corsário azul marinho (feminino), bermuda de tactel
azul marinho (masculino) e tênis.
• Obs: O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório. Não é permitido o uso de calças jeans
nas aulas de Educação Física.

