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MATERIAL INDIVIDUAL - ARTE
2 lápis grafite HB
• 1 tesoura sem ponta
1 borracha macia (branca)
• 1 caderno de desenho grande com margem
s/seda
1 régua de acrílico (dura)
• 30 folhas de papel sulfite
1 caixa de lápis de cor
• 10 folhas de papel canson
1 conjunto de canetinhas hidrográficas 12 cores
• 2 folhas de papel vegetal
1 pasta com 30 plásticos (Clear Book)
• 1 caneta preta ponta porosa
1 compasso
• 1 caixa de tinta guache com 6 cores sortidas 15 ml
1 cola bastão
• 1 pincel chato número 08
1 cola líquida TENAZ 90 (rótulo azul)

Obs.:
1. Utilizar materiais de Arte restantes do ano anterior.
2. Não há a entrega de materiais no 1º dia de aula para alunos do EF2.
Língua Portuguesa: 1 pasta c/ 20 plásticos.
Matemática: 1 transferidor (180º)
Cadernos para as diversas disciplinas (aconselhamos o uso de caderno neste ano)

LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – Livros Edebê : Coleção Rotas

•

Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê e as configurações
mínimas para o dispositivo, posteriormente por e-mail. Assim que a Edebê nos informar.

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
História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, Luís Sepúlveda - Cia. das Letras
O mistério do 5 estrelas, Marcos Rey – Editora Global
2° Trimestre
Minha primeira paixão, Elenice Machado de Almeida/Pedro Bandeira – Editora Moderna
Odisseia, Homero Adaptação de Leonardo Chianca - ED. Scipione
3° Trimestre
A Droga da Obediência, Pedro Bandeira - Editora Moderna
A megera domada, William Shakespeare (Adaptação Leo Cunha) - Escala Educacional
Informações Importantes:
•
•
•
•
•
•
•

Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021(de acordo com as orientações dos órgãos competentes Secretarias da Saúde e Educação,
devido ao COVID-19).
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.
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
Divulgação da listagem de salas – 29/01 (14h).
Demais orientações do ano, aguardar circular EF2-01/2021.

