
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 6º ANO
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano

escolar do seu filho, no Ensino Integral, no decorrer do ano letivo de 2022
Observações:
● Início das aulas: 24 de janeiro de 2022
● Data de entrega do material coletivo: 24, 25 e 26 de janeiro de 2022

QUANTIDADE
SOLICITADA DESCRIÇÃO

2 Pacotes Papel  color card (120 g/m2)

Para realizar atividades individuais de
grafismo, arte e confecção de cartões em
situações de eventos (Dia das mães, dos
pais, avós).

2 Cartolinas Colorset (cores variadas) Para produzir murais, cartazes e
atividades variadas.

1 Cartolina Guache (preta) Para produzir murais e atividades de arte

1 Cola de Isopor – 90g Para usar em colagens de materiais de
isopor

1 Folha de papel laser Para realizar trabalhos de artes/rasgadura
e recorte.

2 Potes de tinta têmpera guache (250ml)

Para trabalhos individuais de pintura
feitos nas aulas de Artes, que trabalha
com a coordenação motora, agilidade,
ritmo e percepção espacial.

2 Tubos de cola bastão Para usar em colagens diversas.

1 m Feltro (azul, amarelo, vermelho ou verde) Para usar em trabalhos individuais feitos
com material variado.

2 Folhas de EVA (emborrachado) com
brilho

Para usar em trabalhos individuais de
colagem.

3 Folhas de EVA (cores variadas) Para usar em trabalhos individuais de
colagem.

1 Pacote de Papel CANSON color
Para confecção de cartões em datas
festivas,convites, trabalhos de Artes e
trabalhos pedagógicos diversos.

1 Pincel chato (nº 16, 20 ou 22)

A pintura com o uso do pincel possibilita
a criança, ao tocá-lo e fazer movimentos
no papel, tela ou tecido, aprimorar a sua
coordenação motora fina, descobrir novas
cores misturando as tintas ao pintar,
desenvolver sua criatividade e
imaginação experimentando novas
formas de expressão através da arte.
Sendo assim, consideramos muito
importante empregar o uso de pincéis na
dinâmica das atividades escolares.

2 Tubos de cola brilhante Para usar em colagens diversas e
trabalhos de artes
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2 Tubos de tinta guache (grande – cores
variadas)

Para trabalhos individuais de pintura
feitos nas aulas de Artes, que trabalha
com a coordenação motora, agilidade,
ritmo e percepção espacial.

3 Tubos de glitter (cores variadas) Para usar em colagens diversas e
trabalhos de artes

2 Tintas para artesanato Para estimular a criatividade e realizar
atividades de arte.


