
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA MATERIAL 

6º ANO FUNDAMENTAL 2019 
 

TODO O MATERIAL É DE USO INDIVIDUAL 

PARA A CLASSE, AULAS ESPECIALIZADAS E OFICINAS 
 

 07 cadernos pautados de 80 fls, sendo: 

 01 caderno para Matemática. 

 01 caderno para Língua Portuguesa. 

 01 caderno para Literatura e Produção de Texto. 

 01 caderno para Ciências e Laboratório. 

 01 caderno para História. 

 01 caderno para Geografia. 

 01 caderno para Língua Estrangeira. 

 01 cola bastão Pritt (tamanho grande). 

 01 tesoura pequena sem ponta. 

 Lápis preto nº2. e 01 caixa de lápis de cor. 

 Canetas (preta/azul/vermelha). 

 Apontador, borracha e régua de 30 cm. 

 01 jaleco branco para aula de laboratório  

(uso obrigatório). 

 01 pacote de Chamequinho (cor palha). 

 03 pacotes de papel ofício 500 folhas 

Chamex ou Ripax (75g/m² A4 210 x 297 

mm). 

  06 tubos de cola quente grosso. 

  04 folhas de EVA (marrom).01 novelo e lã (azul). 

 01 Agenda.06 metros de TNT inteiro (preto). 

 02 folhas papel celofone (vermelho). 

 01 rolo de papel Super Crepe Metalizado 

(vermelho). 

 01 pacote com 50 fls de papel 60 kg A4 

210x297mm (branco). 

Não é permitido o uso de colecionador ou fichário, para o 6º ano do Ensino Fundamental. 

LIVROS COMPLEMENTARES A COLEÇÃO DE USO 

OBRIGATÓRIO  

1- Gramática Teoria e Atividades – Maria Aparecida Paschoalin e 

Neuza Terezinha Spadoto - Ed. FTD - Nova Edição.  

2- Dicionário de Língua Inglesa (Sugerimos o Oxford).  

3- Dicionário de Língua Portuguesa (Sugerimos o Aurélio). 
 

A COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS / PITÁGORAS DEVERÁ 

SER ADQUIRIDA NO COLÉGIO 
 

LITERATURA INFANTIL / PARADIDÁTICOS 

As obras deverão ser adquiridas de acordo com a solicitação do 

professor. 
 

 Histórias Fantásticas - Autores diversos - coletânea de contos – 

Ed. Ática (Coleção Para Gostar de Ler – n. 21). 

 Manual da delicadeza de A a Z - Roseana Murray – Ed. FTD. 

 A menina que fez a América – Ilka Brunhilde Laurito – Ed. 

FTD. 

 No fundo dos teus olhos – Gisela Laporta – Ed. FTD. 

 Poesias- Coleção Para Gostar de  Ler- José Paulo Paes- 

Henriqueta Lisboa-  Mário Quintana- Vinicius de Moraes – Ed. Ática. 

Obs: Todos os livros podem ser adquiridos por várias editoras, desde 

que correspondam ao texto integral das obras solicitadas. 
 

Informações gerais: Os cadernos e os livros deverão ser encapados 

com plástico transparente e etiquetados com o nome, ano e turma do 

aluno (a). O material para as aulas especializadas deverá ser entregue à 

coordenação até o dia 22/02/2019. 
 

Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
 

Horário de aula: Manhã - 07h e 10min às 11h e 55min. Início do ano 

letivo – 05/02/2019. 

Tolerância para a entrada no primeiro horário até 07:15. 
 

Uniforme: Uso diário / Ed. Física. O uniforme do colégio é composto 

por calça, camisa e camiseta branca, bermuda, short ou saia short e 

agasalho preto. Encontra-se na Livraria Conhecer. Tênis – cor e marca 

opcional. O uso do uniforme completo é obrigatório, durante todo o ano 

escolar. 

 

Não é permitido o uso de short ou chinelos, calças e camisas rasgadas ou recortadas. 
 

O Colégio Pedro II não tem compromisso com a qualidade dos produtos e nem com a diferença dos preços praticados. O material 

poderá ser adquirido no estabelecimento de sua preferência. 

 

OBS: NÃO É COBRADA TAXA DE MATERIAL. 


