
     LISTA DE MATERIAL 2021 – 6º ano 

 

 5 cadernos universitários 96 folhas para as disciplinas Português, Matemática, 

Ciências, História e Geografia;  

 1 caderno de 10 matérias dividido para as disciplinas Espanhol, Inglês, Filosofia e 

Educação Física;  

 1 caderno de cartografia de 48 folhas(Artes); 

 1 caixa de tinta 12 cores acrilex (sugestão) abelhinha 

 1 pincel n6 

 1 pincel n8 

 1 bloco de folhas coloridas 

 1 caixa de lápis de cor 

 1 estojo tinta aquarela 

 Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, corretivo e caneta marca-texto; 

 Dicionário bilíngue Português/Espanhol; 

 Minidicionário de Inglês; 

 Minidicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia; 

 Régua 30 cm;  

 Compasso (recomendamos a marca maped com lápis); 

 Transferidor 180º;  

 1 pasta com 12 divisórias;  

 2 blocos de folhas de tarefa (adquiridos na secretaria da escola); 

 1 tesoura de ponta redonda; 

 1 tubo de cola bastão; 

 1 pacote de folhas sulfite (100 folhas). 

 

Livro de Espanhol: buena gente- nível 1- Libro del alumno (será usado durante o 

ano todo). A utilização do livro é obrigatória e o aluno deverá portá-lo no primeiro 

dia de aula. A Livraria Machado de Assis irá vender este livro com desconto, 

porém pode ser adquirido em qualquer local. 

Paradidáticos: 

 1º trimestre: Tarzan e Pingué, Rita Elisa Seda. Editora da Galeria.  

Este livro só será vendido na escola, pois se trata de uma editora independente.  

 2º trimestre: A droga da Obediência, Pedro Bandeira 

 3º trimestre: O Natal do avarento, Charles Dickens. Editora scipione – Série 

Reencontro. 

Na primeira semana de aula, faremos uma feira de livros para que os alunos 

possam vender ou trocar livros paradidáticos.  

A utilização dos livros paradidáticos é obrigatória e o aluno deverá portá-

los no início de cada trimestre. 

Atenciosamente 

COC Araraquara 


