
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 Cadernos ou material para registros escolares; 

 Caneta marca texto (cor de preferência do aluno); 

 Estojo para canetas, lápis, lapiseira, apontador, borracha e outros materiais 

escolares; 

 Folha de papel manteiga para confecção de mapas na disciplina de Geografia; 

 1 Régua de 30 cm; 

 Jaleco branco para atividades no laboratório; 

 Agenda personalizada do Colégio ACM (disponível na secretaria da escola); 

 A Plataforma SAS de Educação 2021 – Sistema Ari de Sá. 

 

 Solicitamos que os materiais estejam identificados com nome e sobrenome do aluno. 

 

 Serão solicitadas leituras obrigatórias para o componente de Língua Portuguesa ao 

longo dos trimestres. Segue a lista dos livros que serão trabalhados: 

 

 1º Trimestre 

“O menino no Espelho” – Fernando Sabino 

Em comemoração ao dia internacional do livro o aluno poderá escolher um livro 

para realizar a atividade solicitada pelo professor. 

 2º Trimestre 

“Aritimética da Emília” – Monteiro Lobato 

“A Mala de Hana” – Karen Levine 

 3º Trimestre  

“Harry Potter e a Pedra Filosofal” – J.K. Rowling 

“O menino do dedo verde” – Druon, Maurice|Marca: José Olympio 

 

 Para o componentes de Artes Plásticas serão solicitados os seguintes materiais: 

 1 Conjunto de canetas hidrocor;  

 1 Caixa de lápis de cor;  

 1 Caneta permanente preta ponta grossa; 

 1 Lápis 6B; 



 1 Borracha; 

 Tesoura e cola; 

 10 Folhas A3 150gr ou 180gr; 

 1 Conjunto de tinta têmpera guache de 12 cores; 

 1 Pincel chato; 

 1 Pano para secar o pincel. 

 

 É obrigatório o uso do uniforme completo. 

 

 Durante o ano letivo, poderão ser solicitados materiais para a realização de 

atividades pedagógicas específicas. 

 

 A Plataforma SAS de Educação 2021 completa. É imprescindível o uso do livro 

didático para desenvolver atividades relacionadas à disciplina. Para a comodidade 

das famílias, também poderá ser adquirida na secretaria do Colégio. Fique à vontade 

para consultar preços e parcelamento. 

 

 


