Núcleo Educacional Ferrazense
“38 anos dedicados ao Ensino”
Lista de Material do 6o ano do Ensino Fundamental - 2021
USO INDIVIDUAL
02 - cadernos universitários de 10 matérias (livre escolha)
01 - agenda
01 - Monobloco pautado (100 folhas) – Entregar na Coordenação de Ensino
ARTE
01 - Lápis HB
01 - Lápis 6B
01 - Borracha branca macia
50 - Folhas de papel sulfite
02 - Cartolinas brancas
01 - corretivo
01 - marca texto
01 - Caderno de desenho grande milimetrado espiral (50 folhas) com capa dura
01 - Tesoura sem ponta de boa qualidade
01 - Caneta ultra fine preta
01 - Pasta com elástico transparente para guardar o material (33x03)
01 - Caixa de lápis de cor
01 - Jogo de canetas hidrográficas
05 - Folhas de Canson A4*
01 - Papel criativo – color set 12 cores
01 - Tubo de cola branca
01 - Tubo de cola bastão
01 - Fita banana*
01 - Fitas dupla face
01 - Régua 30 cm transparente

*este material deverá ser entregue para a professora de Arte.
DICIONÁRIOS - PORTUGUÊS E INGLÊS
01 - Dicionário Escolar Oxford, Editora Oxford – outras opções Dicionário Escolar Collins, Editora Martins
Fontes, Dicionário Escolar Longman, Editora Longman.
01 - Dicionário Escolar Língua Portuguesa nova ortografia - Aurélio / Michaelis

MATERIAL DE LABORATÓRIO
02 - cartolinas (1 branca e 1 colorida)
01 - bloco de papel canson branco
10 - folhas de papel sulfite
02 - Folhas de papel pardo
01 - Avental branco com mangas longas para laboratório (com nome) – uso obrigatório
Este material deverá ser entregue para os professores de Biologia.

MATERIAL DE MATEMÁTICA
01 - transferidor de 360º
01 - caderno de rascunho
01 - compasso com grafite HB
01 - Esquadro de 90º

O aluno deverá estar com todo o material até dia 12/02/2021

