RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2021 - 6º ANO
Senhores pais, sejam bem vindos! Solicitamos atenção para alguns itens relativos aos
materiais:
→ Os cadernos, livros e apostilas devem ser etiquetados com nome completo do aluno e
ano que estuda;
→ Aconselhamos que todos os materiais como régua, cola, lápis, tesoura, borracha,
inclusive uniforme, devem ser identificados com nome do aluno;
→ Não será permitido o uso de estilete e corretivos tipo "liquid paper";
→ Não será permitido o uso de "fichário" como caderno;
→ Mochilas “tipo malas” são proibidas;
→ Ter dicionários de português e inglês para estudo em casa. Sugestão: Minidicionário da
Língua Portuguesa com índice - Autor: Silveira Bueno - Editora: FTD;
→ Conscientes da necessidade de se hidratar e evitar sair no decorrer das aula, é
obrigatório o uso de uma garrafinha de água (squeeze), que deverá ser enviada todos os
dias;
→ O uso do uniforme completo é obrigatório, sendo proibido o uso de chinelos, croc’s ou
similares (Calidad confecção – Fone: 3229 -2003).
Material individual
Os itens abaixo deverão constar no estojo do aluno e serem repostos sempre que
necessário, cabendo ao aluno e a família essa verificação durante todo o ano:
04 cadernos universitários 96 folhas (os cadernos deverão ter no máximo 4 matérias e
não serem divididos antes de receberem os horários de aula)
02 lápis ou 1 lapiseira
01 apontador
01 tubo de cola
01 compasso Compactor
01 transferidor
01 régua 30 cm transparente
01 tesoura de boa qualidade
01 caixa de lápis de cor (Faber Castell)
01 estojo de canetinhas hidrocor
01 borracha macia
02 canetas azuis esferográficas
01 caneta fluorescente marca-texto amarela
Livros paradidáticos (poderão ser adquiridos no Colégio).
→ Mais um dia – Autor: Rogério Borges – Editora: do Brasil (somente para alunos
novos - livro comprado no 5° ano) - ISBN: 9788510051163
→ O que é liberdade – Autor: Renata Bueno – Editora: Cia das Letrinhas – ISBN:
9788574066660
→ → Dom Quixote (em quadrinhos) - Autor: Miguel de Cervantes/ Adaptação Marcia
Williams - Editora: Ática – ISBN: 9788508094721
→ O pequeno príncipe - Autor: Antoine de Saint - Editora: Exupéry – ISBN:
9788520930144
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