LISTA DE MATERIAIS 2019
Ensino Fundamental - 6º Ano - DBA
MATERIAL INDIVIDUAL - ARTE
2 lápis grafite Hb
1 Borracha macia (branca)
1 régua de acrílico (dura)
1 caixa de lápis de cor
1 pasta com 30 plásticos (Clear Book)
1 pasta polionda (3,5 cm)
1 compasso
1 transferidor (180º)
Obs.:
1.
2.
3.

1 cola bastão
1 cola liquida TENAZ 90 (rotulo azul)
1 tesoura sem ponta
1 caderno de desenho grande com margem s/ seda
1 durex colorido
30 folhas de papel sulfite
10 folhas de papel canson
2 folhas de papel vegetal

Utilizar materiais de Arte restantes do ano anterior.
Os materiais de Arte (folhas, ...) serão solicitados pelo (a) prof. (a) durante o ano letivo, conforme desenvolvimento dos conteúdos.
Não há a entrega de materiais no 1º dia de aula para alunos do EF2.

Língua Portuguesa: 1 pasta c/ 20 plásticos.
Cadernos para as diversas disciplinas.
OBS.: Aconselhamos o uso de caderno neste ano.
______________

LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – Livros Edebê
Opção A – Pacote Digital + Todos Impressos
Opção B – Pacote Digital + Opcionais Impressos (Inglês)
Opção C – Pacote Digital
OBS: O material utilizado em sala de aula será a opção B (material digital + livro impresso de Inglês). As opções A e C, ficam a critério da família.
Compra a partir de 3/12/18 no endereço: loja.edebe.com.br.
Dispositivo móvel: tablets/notebooks/ ultrabooks – item obrigatório da lista de material.
Orientações sobre a configuração mínima no site: www.domboscopira.com.br
Arte
Título: A arte de fazer arte - 6º ano – Espaço
Autoras: Denise Akel Haddad/Dulce Gonçalves Morbin - Editora: Saraiva
_________________

LIVROS PARADIDÁTICOS – 6º ANO
1° Trimestre
O mistério do 5 estrelas, Marcos Rey – Editora Global
Minha Primeira Paixão, Elenice Machado de Almeida e Pedro Bandeira – FTD
2° Trimestre
Odisseia, Homero Adaptação de Leonardo Chianca - ED. Scipione
3X Amazônia, Tiago de Melo Andrade - Difusão Cultural do Livro
3° Trimestre
A Droga da Obediência, Pedro Bandeira - Ed. Moderna
Romeu e Julieta, adaptação de Chianca – Editora Scipione
_______________

Informações Importantes:
• Início das aulas: 28 de janeiro
• Horário do 1° dia: das 7h às 11h45. Não é necessário trazer todo material, apenas caneta/lápis/borracha e caderno. Neste dia, os alunos
receberão o horário da semana.
• Lanche: trazer de casa e/ou adquiri-lo na cantina do colégio.
• Uniforme: uso obrigatório conforme circular disponível no site do Colégio.
• A agenda, de uso diário, fornecida pelo Colégio.
• Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
• Divulgação da listagem de salas – 25/01 (14h).
• Demais orientações do ano, aguardar circular EF2-01/2019.

