LISTA DE MATERIAL - 2022
6º ANO
MATERIAIS DIGITAIS
🖎 Plataforma Par Learning Book 6º ano - Plataforma digital com acesso à conteúdos didáticos e ferramentas digitais
contemplando os componentes curriculares do Ensino Fundamental Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Arte e Espanhol)
Adquira em: www.livrofacil.net/#colegiologosofico
No site, insira o código: logosofico2022
LIVRO DIDÁTICO FÍSICO
🖎 INGLÊS: CTJ - iSee 5 / Student’s Book e Practice Book
🖎 REDAÇÃO: Todos os textos – 6° ano – Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna. 6ª Edição. Editora: Atual,
2019 [Com bloco de redação]
LIVROS PARADIDÁTICOS (Literatura):
Os livros de cada trimestre serão pedidos no início do ano

MATERIAL
01 estojo completo contendo: lápis, borracha,
apontador, caneta azul ou preta etc. •
01 conjunto de hidrocor (12 cores)•
01 caixa de lápis de cor•
01 tubo de cola branca 90g •
01 tesoura pequena sem ponta (nome gravado)
01 pincel chato •
01 pasta polionda fina com elástico (para guardar as
folhas xerografadas das diversas disciplinas) •
01 régua de 30 cm▲•
01 compasso▲•
01 par de esquadros▲•
01 transferidor ▲•

02 cadernos de desenho grande (p/Ética e p/
Desenho Geométrico) •
06 cadernos grandes com pauta 96 folhas
(Português/Redação, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Inglês/Espanhol) •
01 jaleco branco (colocar nome)
01 rolo de fita gomada
01 bloco criativo com 32 folhas (325x235mm) •
01 bloco de papel para desenho A4 140 g/m²•
01 bloco de papel para desenho A3 140 g/m²•
01 folha de cartolina dupla face colorida (*)
01 pote de 250 ml tinta guache *
01 resma de papel A4
OBS: A Agenda Escolar será fornecida pelo Colégio.
• Etiquetados
▲Material para Desenho Geométrico
(*) Qualquer cor

OBSERVAÇÕES:

●Solicitamos que todas as peças de uniforme e materiais individuais sejam identificados com o nome do(a) aluno(a).
● Durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material específico que não conste na lista.

UNIFORME:
●Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800.
●Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (61) 3447-8673.

ATENÇÃO: O calçado para compor o uniforme deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao
tornozelo. Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório.

SUGESTÃO PARA O DIA DA ENTREGA DO MATERIAL: 1º DIA DE AULA.

