LISTA DE MATERIAIS - 2021

6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II
* Material didático adotado: ANGLO Sistema de Ensino.
* Caderno Programa Semente
* Língua Inglesa: (a ser adquirido pela família)
. Uncover Student’s Book & Workbook 1 Combo – Editora Cambridge – Autores: Ben
Goldstein e Ceri Jones - ISBN – 978-1-316-64364-8
* Cadernos:
- 2 Cadernos brochura grande, individual, com aproximadamente 100 páginas ou mais,
para a disciplina Matemática e Português;
- 1 Caderno pequeno com índice, para elaboração de glossário – para Matemática;
- 05 Cadernos, também brochura, para os componentes curriculares, Ciências, História,
Geografia, Língua Estrangeira e Ensino Religioso, ou, pode ser usado um “caderno
grande”, com 10 divisões.
Obs. O uso de fichário não é indicado para os 6ºs anos do Ensino Fundamental II.
Outros materiais de uso individual
* Dicionário: pedimos que seja adquirido um de boa qualidade e que esteja de acordo
com a nova ortografia em vigor, oficialmente, desde 2012.
*: lápis de cor, lápis preto, caneta azul, caneta marca texto, régua, borracha, cola,
esquadro de 30 e 45 graus, tesoura sem ponta e apontador.
* 1 calculadora simples
* 1 pasta arquivo com elástico para guardar provas, textos adicionais e trabalhos
* 1 Bloco de Redação padronizado, que deverá ser adquirido após o início do ano letivo,
na Sala de Leitura
Materiais que deverão ser trazidos para a escola apenas quando o professor solicitar:
* 10 folhas de papel milimetrado
Observações:
1) Agenda escolar é personalizada e de uso obrigatório. Este material é ferramenta
para organização dos alunos e, também, importante canal de comunicação entre
a escola e a família. Deverá ser trazida à escola, todos os dias.
2) O uniforme completo diário é obrigatório, tanto no período regular e nas atividades
que ocorrem no contra turno.
3) No componente curricular Língua Portuguesa, é imprescindível que os alunos leiam
no mínimo seis (6) livros ao longo do ano letivo. Os títulos serão sugeridos pelo
professor para serem trabalhados e avaliados em sala de aula. Recomenda-se a
leitura integral das obras.
4) Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno, inclusive o
uniforme.
5) Todas as turmas do Ensino Fundamental terão 30 aulas semanais, seis por dia. Os
horários são os seguintes:
* turno matutino: das 7h às 12h15min, com intervalo entre 8h40min e 8h55min.
* turno vespertino: das 13h20min às 18h35min, com intervalo entre 15h e 15h15min
6) Início das aulas: 01/02/2021 (segunda-feira)
7) Pais ou responsáveis: a data do primeiro encontro pedagógico do ano será
informada posteriormente, através dos canais de comunicação do colégio

