
Lista de Material  2020  - 6º Ano - Fundamental II 
 

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de 
materiais do ano anterior. 
 

Quantidade Materiais que deverão ser entregues na Coordenação 
01  Pacote de papel sulfite branca com 500 folhas – CHAMEX 
01  Pacote de papel sulfite colorido com 100 folhas - CHAMEX 
01  Bloco Canson A4 140 gm – Branco 
10  Folhas de papel almaço 

01  Tinta fosca para artesanato - PVA Acrilex - branca de 100ml 
05  Bastões de cola quente (grossos) 
  

 Material individual de uso diário (repor quando necessário) 

01 Estojo completo 
08 Cadernos Universitários Espiral 96 folhas (um caderno para cada disciplina) 
01 Tesoura sem ponta Inox (sugestão mundial ou similar) 
01 Caixa de lápis de cor aquarelado (Arte) 
01 Estojo de caneta hidrocor  - 12 cores  
01 Caneta preta, azul e vermelha ponta porosa 0,5 ou 0,7 mm (Arte/Geografia) 
01 Régua de 30 cm 
01 Régua geométrica 
01 Giz Pastel Oleoso 
01 Compasso/Transferidor/Esquadro 
01 Bloco de Papel Vegetal 
02 Tubos de cola branca grande (repor sempre que necessário) 
01 Tubo de cola Prit 
01 Potinho para mistura de tintas (Godê) 
01 Lápis grafite 6B/4B/2B 
01 Pasta de Elástico para Kit Cartografia (Geografia) 
01 Avental de manga longa (Laboratório) 

(Avental identificado com o nome do aluno. Sugestão: Encomendas com a APRAS 
UNIFORMES pelo telefone: 2269-2269 

01 Cadeado com 2 chaves com nome ou segredo 
01 Chaveiro para cadeado com nome 

 
Materiais de Artes e de outras disciplinas  
 
O Colégio, solicitará uma taxa de R$ 38,00, a ser pago no Departamento Financeiro, em fevereiro de 
2020, para aquisição de materiais como: cartolina, papéis espelho, laminado, craft, color set, color plus, 
cartão, crepom, crepint, que amassam durante o transporte e, muitas vezes, são inutilizados, além de 
outros materiais que serão utilizados coletivamente, como spray, lixas, argila, tintas diversas, guaches 
(Acrilex), fitas (diversas), EVAs com e sem glitter, pacote de Perflex, etc. 
 
Solicitamos atenção dos Pais em relação ao material do aluno: 
 

 Os livros paradidáticos serão pedidos durante o ano letivo, por meio de circular, site e ClassApp. 

 O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

 Todo o material deverá estar etiquetado e identificado com o nome completo e série do aluno 
(sugerimos PIMACO 6280 ou similar). Pede-se que os pais folheiem os cadernos e livros para 
buscar possíveis defeitos e efetuar trocas antes de etiquetá-los. 

 
Os itens sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo. 
 

   Atenciosamente,  
Coordenação Fundamental II 


