
6º ano - Lista de material para o primeiro semestre de
2022
# Antes de comprar, lembre-se que pode reutilizar os materiais do ano passado,
inclusive cadernos.
# Por gentileza, identificar com nome e série TODOS os materiais.

1 apontador com reserva
1 bloco de monobloco (caso necessário, repor ao longo do ano)
1 borracha macia
1 caixa de lápis de cor (sugestão de marca: faber castell)
2 canetas (azul ou preta)
1 estojo
1 garrafa de água (para momentos presenciais)
2 lápis grafite ou lapiseira
1 Pasta catálogo com plásticos para organizar as atividades
1 régua 30cm
1 compasso
1 jogo de esquadro
1 transferidor
1 tesoura de boa qualidade
1 tubo grande de cola bastão

Artes
2 lápis 6b
2 caneta hidrográfica (fina preta, >> sugestão de marca: stabilo 0.4)
2 caneta hidrográfica (grossa preta- tipo Jumbo)
1 caderno (de preferência) A5 sem pauta, brochura e capa dura)
1 bloco canson A4

Ciências
1 Caderno universitário 96 folhas pautado. (Este caderno deve ser utilizado apenas
para a disciplina de Ciências e poderá ser utilizado no 7º ano na mesma disciplina)
1 pasta comum para guardar trabalhos e atividades
Livro paradidático: A longa marcha dos grilos canibais - Fernando Reinach -
Companhia das Letras

Humanidades
1 caderno universitário 50 folhas (pode ser o mesmo do ano passado) – exclusivo
para Humanidades.
Livros paradidáticos serão adotados ao longo do ano.



Inglês
1 caderno grande, de uma matéria (50 folhas), separado.
1 pasta de elástico tamanho A4 para guardar as fichas de atividades.

Matemática
1 caderno ¼ costurado para as aulas de módulo (sugestão: capa dura), e um 
caderno reutilizado ou de 50 pgs para anotações gerais.

Português
1 Caderno universitário grande 50 folhas
1 Monobloco pautado

Projeto pessoal
1 caderno universitário com 50 folhas pautado (pode ser um caderno pequeno ou 
sem pauta, desde que seja exclusivo para o Projeto Pessoal)

Projeto Interdisciplinar
1 Caderno universitário 96 folhas (pode ser um caderno pequeno também, desde 
que seja exclusivo

https://jornaljoca.com.br/portal/assine/



