
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 
 Prezados Pais e/ou Responsáveis 
 

 A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do seu filho, no 
decorrer do ano letivo de 2019. Portanto, a entrega do material individual e coletivo deverá ser feita no dia 18/01 no período 
entre 8h-17h . 
 

Observações: 
 

1ª – As listas abaixo estão de acordo com a Lei Federal 12.886/2013 e a Lei Municipal nº 8689/98; 
2ª – Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno; 
3ª – Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente; 
4ª – O início das aulas acontecerá no dia 22.01.2019 (terça-feira). 
5ª – A lista de livros será disponibilizada, na escola,  na 2ª quinzena de dezembro. 
 

QUANT. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL   

01 Lápis grafite (2B, 4B, 6B) – HB 

01 Estojo de Hidrocor 

01 Caixa de Lápis de Cor 

01 Borracha 

01 Apontador 

01 Régua 

01 Compasso 

01 Tesoura sem ponta (nome do(a) aluno(a) gravado) 

01 Par de esquadro 

01 Transferidor  

02 Cadernos brochura grande (capa dura) – Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática 

01 Caderno de 8 matérias 
 

MATERIAL COLETIVO PARA USO EXCLUSIVO DO ALUNO 

02 pacotes de papel branco A4 140g/m² Desenvolver desenhos de observação, de criação e de memória. 

02 
pacotes de  papel criativo Color cards A3/12 

folhas/ 120g 

Desenvolver desenhos de observação, de criação e de memória 
de forma ampliada. 

01 caixa de tinta acrílica (Cores variadas) Desenvolver técnicas de pintura de diversos estilos artísticos. 

01 
caneta nanquim preta Desenvolver a técnica de luz e sombra. Utilizar para contornos de 

desenhos. 

02 caixa de lápis hidrocor Desenvolver a técnica do Pontilhismo – Impressionismo. 

01 
caixa de papel machê Desenvolver a técnica de escultura do corpo humano inspirado 

nas obras de Degas. 

02 colas brancas Para fazer a mistura do papel machê. 

01 pacote de papel criativo color 24 folhas/120g Confeccionar bordas para trabalhos e colagem em assemblagem. 

1000g 
argila Desenvolver a técnica de escultura de amuletos inspirados na arte 

pré-histórica. 

02 tubos de cola de silicone grande Confeccionar murais expositivos dos trabalhos artísticos. 

 


