
 
 

LISTA DE MATERIAIS – ANO 2019 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II / 6º ANO 

 
 Português:   01 Caderno de 96 folhas (grande): separado (Não pode ser fichário) 

         01 Minidicionário da Língua Portuguesa - FTD. 

         Livro de Literatura: Menino do dedo verde – Maurice Druon/Editora: José Olympio 

 

 Matemática: 01 caderno de 96 folhas 

                       01 caderno brochura (capa mole) 

 

 Geometria:   01Pasta pequena        
                                01 Caderno de96 folhas com espiral e sem pauta. 

                     01 Caderno brochurão de 80 folhas, capa mole e com pauta (200mm x 275mm) 
                                01 Compasso (ponta grafite 2.0). 

                        01 jogo de esquadro em acrílico, sendo: 01 esquadro de 60° e 01 esquadro de 45°. 
                        01 transferidor em acrílico de meia volta 180º. 
                        01 Régua Geométrica e 01 comum de 30cm. 

                                      01 lixa de unha 
                                      01 caixinha de grafite 2.0 
 

 Inglês: Longman Dicionário Escolar ou Oxford Dicionário Escolar 
 

 Geografia: Geoatlas – Maria Elena Simielli (conforme o novo acordo ortográfico) - Editora Ática. 
 

 Redação: 01 caderno 96 folhas grande (separado) (Não pode ser fichário) 
                  01 caderno 96 folhas pequeno (separado) 
                  Literaturas: *¨ O Pequeno Príncipe¨ – Autor: Antoine de Saint Exupéry – Editora: Casa dos Livros 
                                        *¨As mil e uma noites¨ - Autora: Ruth Rocha – Editora: Salamandra 

      Arte:  01 Caderno de desenho grande – 50 folhas  
  01 Caixa de lápis de cor 12 cores. 
  01 Tesoura sem ponta. 
  01 caixa de giz de cera 12 cores 
  01 conjunto de canetinha de 12 cores 
  01 tubo de cola pequeno – 90g 

 01 caderno de 10 matérias ou fichário para ser dividido entre as outras disciplinas. 

 01 agenda: Para anotações de tarefas e atividades extras. 

 01 squeeze para água 

 02 pacotes de papelA4 (500 folhas cada pacote) lacrados. 
 
 
 OBSERVAÇÕES: 

 

 Os pacotes de papel A4 deverão conter o nome do aluno e serão recolhidos nas salas de aula. 
Posteriormenteserá entregue o recibo de comprovação. 

 Os materiais deverão ser etiquetados na capa, com o nome do aluno e série. 

 O uniforme deve ser de uso obrigatório, durante todo o ano letivo.  
Adquirido na Unitex: R. Maranhão, 186 – Barbacena. Tel.: 3331-3737. 

 Reunião de pais:  Dia: 01/02/19 
         Horário: 18h                                      

                                 Local: Angher 
 Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2019. 


