
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL - 6º ANO – 2021 

 
Os materiais de bolsa, descritos ao final desta lista, devem estar diariamente na bolsa do estudante. 
Procure reutilizar os materiais que você tem em casa, evitando assim o desperdício e cuidando do 

ambiente. Faça a doação e a troca dos livros didáticos. 
 
 

 

01 

01 

01 

01 

Caneta hidrográfica ponta média – Cor: preto 

Caneta hidrográfica ponta fina – Cor: preto 

Bloco de papel Canson A3, com 20 folhas – Cor: branco.  

Caderno de desenho com margem, 96 fls. 

 

 

Araribá Plus - Ciências – 6º ano 

Editora Moderna 

 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 

01 Caderno pequeno, 96 fls. 

 

Encontro com a Filosofia – 6º ano 

Editora Moderna 

Autor: Ricardo Melani 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 

Araribá Plus - Geografia – 6º ano 

Editora Moderna 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 

Araribá Plus - História – 6º ano 

Editora Moderna 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 

Our Way - 1 

Editora Richmond 

9ª edição 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 

Araribá Plus - Português – 6º ano 

Editora Moderna 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

 
 

Araribá Plus – Matemática – 6º ano 

Editora Moderna 

01 Caderno Universitário, 96 fls.  

 

01 Caderno Universitário, 96 fls. 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826434AEFB01644B724778192F
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A826434AEFB01644B724778192F


 

01 

01 

01 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

Tesoura sem ponta com nome gravado. 

Cola bastão 20 g. 

Caixa de lápis de cor (12 cores ou mais). 

Minidicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Silveira Bueno – Editora FTD – Nova 

ortografia). 

Agenda – é desejável que a mesma tenha um calendário mensal na abertura de cada 

mês. 

Minidicionário de Português-Inglês/Inglês-Português (Sugestão: Silveira Bueno – 

Editora FTD). 

Estojo contendo: lápis preto nº 2 ou lapiseira, apontador com depósito (caso opte por 

lápis), borracha, caneta esferográfica azul, caneta esferográfica vermelha, caneta 

esferográfica preta, caneta marca texto. 

Conjunto de caneta hidrocor (06 cores ou mais). 

Régua de 30 cm. 

Conjunto de esquadros 45º e 60º. 

Compasso. 

Transferidor 180º. 

Pasta com 12 plásticos (Esta pasta será comum a todos os Componentes 

Curriculares). 

 

02 

01 

01 

Máscaras (uso pessoal) 

Frasco (tamanho até 200ml) 

Garrafinha de água (uso pessoal) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. É necessário que todos os materiais, principalmente livros e cadernos, sejam identificados com 

o nome do estudante e o ano escolar. 

2. O material de bolsa pode ser o que o estudante já possui. Porém, caso haja necessidade da 

compra, sugerimos acatar as sugestões da lista de materiais. 

3. Conseguimos, junto à editora Moderna, um desconto (30%, repassado integralmente à família) 

para a compra dos livros. Para ter esse benefício (desconto de 30% e parcelamento em até 10x sem 

juros no cartão de crédito) a compra dos livros da Editora Moderna deverá ser feita no link: 

www.modernacompartilha.com.br  -  “compre aqui”. Segue, em anexo, o passo a passo para compra. 

 

Estou à disposição para qualquer dúvida. 

 Rita Vitti – Coordenação pedagógica. 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/

