OBJETIVO-JAGUARÉ

Lista de material – 6º ano
• 01 caderno universitário – 10 matérias (português / matemática / ciências /
história e geo inglês e espanhol
• 01 Dicionário escolar básico – língua portuguesa
• 01 pasta de elástico para guardar réguas, esquadros, transferidor e compasso
(dentro da mochila).
• 30 sacos plásticos para envio de atividades e provas (entregar na coordenação)
• 01 bloco de papel canson A4
• 01 bloco criative de arte A4
• 01 pasta catálogo com 15 sacos plásticos – tamanho ofício
• 01 garrafa squeeze para água
• 01 avental branco de manga comprida para aula de laboratório (Ciências) do
objetivo
• 01 corretivo
• 01 pasta polionda A4 azul com elástico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 estojo contendo:
01 tesoura
04 canetas esferográficas – preta, verde, azul e vermelha.
05 lápis pretos ou lapiseira, mais lápis 4B para desenho.
01 caixa de lápis de cor
01 jogo de caneta hidrocor
02 borrachas
01 cola em bastão grande
01 cola branca grande
01 régua de 30 cm
01 apontador com reservatório
01 transferidor de 180°
01 compasso escolar e grafite para compasso
02 esquadros – 45° e 60°
01 caneta marca texto amarela
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Atenção:
Para a aula de Arte, será pedido material complementar no decorrer do
ano, conforme a necessidade.
Não será permitida a entrada do aluno que não estiver devidamente
uniformizado, em todas as atividades (aulas, laboratório, recuperação,
biblioteca, excursões, aulas extras avaliações fora do horário normal de
aula e outros).
Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno e reposto caso
necessário
Este material permanecerá na mochila do aluno de acordo com o horário
diário do mesmo.
Livros paradidáticos
São leituras adicionais que visam complementar assuntos desenvolvidos
durante as aulas
Nesses momentos, pretendemos favorecer o diálogo com os textos sugeridos,
estreitando, dessa maneira, a relação do aluno com o livro como fonte de
informação e prazer.
OBSERVAÇÃO: Não serão obrigatórios, apenas sugestão para leitura
complementar.
SUGESTÃO DE LEITURA PARADIDÁTICO
Língua Portuguesa
1º bimestre
Livro: Coração Acelerado
Autora: Lilian Sypriano
Editora: Formato editorial
Edição: 7ª
ISBN: 9788572081931
2º bimestre
Livro: Heróis e suas Jornadas – 10 contos mitológicos
Autora: Rosana Rios
Editora: Melhoramentos
ISBN: 9788506079942
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3º bimestre
Livro: O violino cigano e outros contos de mulheres sábias
Autora: Recontados por Regina Machado
Editora: Joubert
Edição: Seguinte
ISBN: 9788535904635

4º bimestre
Livro: Os criminosos vieram para o Chá
Autora: Stella Car
Editora: FTD
ISBN: 9788596021845
Geografia
Livro: Vulcões violentos – Série Saber Horrível
Autora: Anita Ganeri
Editora: Melhoramentos
Edição: 2ª
ISBN: 9788506061817
Inglês
1º semestre
Disney Princess Mulan – Level 6
Author: Paul Shipton
ISBN: 9781408288757
2º semestre
In the sky
Kamini Khanduri
Discover 1 – Oxford Read and Oxford University Press
ISBN: 97801946466307
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Arte
Ano todo
Livro: Moraes, Odilon. Histórias escondidas. São Paulo: Hedra, 2013.
ISBN: 8577150909
História
O ano todo
Livro: Mitos Gregos para jovens leitores
Autor: Nathaniel Hawthorne
Editora: Clique Books
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