Lista de Materiais – Alunos Novos
Ens. Fundamental – 6º ano















1 caderno universitário (12 matérias)
1 caderno de desenho com margem - 100 folhas
1 pasta catálogo ofício com plásticos
1 bloco de desenho A3 – 140g com 20 folhas
1 pincel cabo amarelo nº 2 e nº 10
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de tinta guache
1 avental branco de manga comprida
1 óculos para laboratório
1 estojo completo: lápis, borracha, apontador, tesoura sem ponta,
canetas
1 régua, 1 compasso e 1 transferidor
1 cola bastão e 1 cola líquida
1 copo ou squeeze com o nome do aluno (uso individual)
1 Dicionário Oxford Escolar – português inglês / inglês português Para estudantes brasileiros de inglês - Editora Oxford.

* “Será pedido um livro paradidático no semestre em que o professor for utilizar".
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Os materiais deverão ser etiquetados com o NOME DO ALUNO em
todos os itens.
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