MATERIAL – 6º ano / 2017
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Agenda do Colégio – obrigatório
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Caderno universitário de 10 matérias, preferencialmente do Colégio – Não poderá ser
substituído por fichário. (Caso haja interesse, poderá ser adquirido caderno do colégio)
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Cadernos universitários de 100 folhas (matemática e Português)
Transferidor (meia-volta 180º)
Canetas pretas (marcador para retro projetor – tinta permanente) fina e grossa (Artes)
Estojo completo (apontador, borracha, caneta esferográfica azul, vermelha e preta, lápis ou
lapiseira, lápis de cor, cola bastão (de boa qualidade), cola líquida, tesoura sem ponta, caneta
marca-texto, corretivo liquido).
Bastão (refil fina) de cola quente – ATENÇÃO – ao refil não é o grosso
Régua de 30 cm, e jogo de esquadros (Matemática)
Pasta de grampo (catálogo – preta) com 40 plásticos (para Avaliações e Artes)
Pasta FINA de elástico (para guardar folhas de atividades avulsas)
Compasso e grafite
Fita dupla face fina
Fita crepe
Caixa de giz de cera
Caixa de tinta guache com 06
Tinta Acrílica (branca e amarela) 1 de cada (NÃO PODE SER DE TECIDO)
Pacote pequeno (85g) de massa de biscuit (porcelana fria) cor de pele
Pincel número 8 e 14 (chato) 1 de cada
10 Folhas de almaço com pauta e 05 Folhas de almaço sem pauta

Folhas de sulfite A4 (branca)
Folhas de sulfite A4 (verde)
Placas de E.V.A na cor marron
Placas de E.V.A cor de pele
Placa de E.V.A. vermelha com glitter
Folhas de papel crepon verde claro
Folhas de papel crepon verde escuro
Folhas de Color set verde
Bloco de folhas CANSON
Envelope de massinhas adesivas (multi-tak) para fixar.
Jaleco manga longa (para as aulas de Ciências) com logo do Colégio. O Jaleco poderá ser
adquirido em qualquer estabelecimento.

MATERIAIS QUE ESTIVEREM EM BOM ESTADO E COM VALIDADE EM DIA DEVERÃO SER REUTILIZADOS.

IMPORTANTE: Somente os materiais sinalizados com a letra C, deverão ser entregues no
Colégio.
Pedimos a gentileza de colocarem o nome do aluno e série nos materiais de modo que não
os danifiquem.
Materiais sinalizados com (**) para aula de Artes, que estiverem em bom estado, poderão
ser reaproveitados.
Os alunos deverão ter os materiais básicos para as atividades direcionadas para casa
PAPEL SULFITE: Pedimos a gentileza em NÃO comprar papéis de baixa qualidade, para não
causar danos às copiadoras.
Todo material deverá ser entregue de uma só vez até o dia 16/01/2017.
No dia 20/01/17 será nossa primeira Reunião de Pais; neste dia não receberemos materiais
escolares.
Início das aulas: 30/01/2017.

