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Ensino Fundamental II – 6º Ano 

 

Materiais que deverão ser entregues na escola 
até o 14/01/2020, para utilização em trabalhos 
diversos em sala de aula:  
02 pacotes (500 fls) de papel sulfite branco;  
02 fls de E.V.A. com glitter azul; 
02 fl de E.V.A. comum azul ; 
01 fl de E.V.A. comum bege (cor de pele) ; 
01 rolo de fita crepe 48mm de largura;  
01 rolo de fio de nylon; 
01 rolo de fita dupla face; 
10 saquinhos plásticos A4;  
2 Blocos Canson Branco A-4 140g; 
1 rolo de 45 metros de fita durex transparente 
(largo – grande – 48mm).  
 
Material necessário para as aulas e fica com o 
aluno  
1 cola branca 100g  
1 lápis HB ou lapiseira  
1 caneta azul e preta  
1 borracha  
1 régua de 30 cm  
1 tesoura sem ponta  
1 caderno universitário de 100 folhas para 
Matemática  
1 caderno universitário de 10 matérias  
1 caderno de cartografia 100 fls sem margem  
1 transferidor  
1 compasso  
1 jogo de esquadros de 45° e 60°  
1 cola em bastão (tipo Pritt)  
1 cx. lápis de cor (12 cores)  
Dicionários Português, Inglês e Espanhol (pode 
ser de anos anteriores)  
Avental branco para uso no laboratório de 
Ciências Objetivo - (adquirir no Colégio)  
Colete de Educação Física Objetivo - (adquirir 
no Colégio)  
 
 
 
 

 
 
 
* Obs.: O aluno não poderá frequentar as aulas 
de laboratório e as aulas de educação física se 
não tiver o uniforme solicitado. Favor colocar o 
nome e o ano do aluno em todo o material e 
uniforme.  
 
 

Site para compra da Revista - inglês: 
Revista StandFor Mag nº 001 Editora FTD – ISBN 
9788596002929  

 
ftdcomvoce.com.br 
- Faça o cadastro no site  
- Em Alunos e Livros cadastre o(a) aluno(a), 
insira o cupom MATERIAL20SPLIF e selecione o 
nível de ensino e ano/série. 
- Se você tem mais de um aluno cadastrado 
pode comprar os livros de uma só vez. 
- No carrinho de compras é só clicar em Pagar 
todos os pedidos e finalizar.  
- Os livros serão entregues na escola. 
 
Livros a serem adquiridos separadamente 
(NÃO ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DAS 
APOSTILAS OBJETIVO)  
6º ano  
Redação - Todos Os Textos - 6º Ano – Cereja, 
William Roberto – Vianna, Carolina Dias – 
6ª Ed. 2019 - Ed. ATUAL – SARAIVA - ISBN: 978-85-
5769-149-0 
Obs.: Esta edição foi reformulada, com textos 

novos, portanto não adquira a edição passada. 


