LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
ENSINO FUNDAMENTAL– 6º ANO
Prezada Família
A lista do material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do seu filho, no decorrer do ano letivo de
2019.
Observações:
1ª – As listas, abaixo, estão de acordo com a Lei Federal 12.886/2013;
2ª – A entrega dos materiais da lista deverá ser feita no dia 23 /01/2019, no Bloco Onda Verde, das 7h às 12h e das 14h às 18h;
3ª – Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno;
4ª – Início das aulas – 23/01/2019.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Este material deverá permanecer com o aluno, que só deverá trazê-lo para a Escola quando o professor solicitar.
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Lápis grafite (2B, 4B, 6B) - HB
Estojo de Hidrocor
Caixa de Lápis de Cor
Borracha
Apontador
Régua
Compasso
Tesoura sem ponta (nome do(a) aluno(a) gravado)
Par de esquadro
Caderno de desenho grande (para uso nas aulas de arte)
Transferidor 180º
Cadernos brochura grande (capa dura) -Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática
Caderno de 8 matérias
Caderno de desenho grande (Laboratório de Ciências)
Bata / jaleco branco – é indispensável para as aulas de laboratório de Ciências (adquirir na Motiva Store ou em
qualquer loja de seu interesse).

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO ALUNO
Papel filipinho color cards (120 g/m2)
Confeccionar bordas para trabalhos e colagem em assemblagem.
Tubos- Acripuff ( Acrilex) Tinta tecido
Desenvolver técnicas de pintura em diversos estilos artísticos.
Cartolinas Colorset (cores variadas)
Confeccionar murais expositivos dos trabalhos artísticos.
Cartolina Guache (preta)
Confeccionar murais expositivos dos trabalhos artísticos.
Caixa de tinta acrílica (cores variadas)
Desenvolver técnicas de pintura em diversos estilos artísticos.
Pacote de papel Canson branco A4
Desenvolver desenhos de observação, de criação e de memória.
Pacote de papel Canson branco A3
Desenvolver desenhos de observação, de criação e de memória.
Pincel chato (nº 16, 20 ou 22)
Desenvolver técnicas de pintura de estilos variados.
Tela 30x30- Trazer quando solicitada pela
professora
Utilizar em trabalhos artístico – culturais a partir de técnicas
trabalhadas em sala de aula.
Pacote de massa de modelar (não pode ser
de amido)

Utilizar em trabalhos artístico – culturais a partir de técnicas
trabalhadas em sala de aula.

OS PAIS PODEM FAZER A OPÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE APENAS AO MATERIAL COLETIVO DO ALUNO NA
TESOURARIA, NO ATO DA MATRÍCULA, NO VALOR DE R$ (
).

