
 

LISTA DE MATERIAIS – 6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

LIVRO EDITORA ONDE COMPRAR 

Kit 1 – 6º ano -  Poliedro Poliedro  www.bookfairbrasil.com   
Passo a passo – instruções no 

FOLDER ABAIXO 

Livro de Filosofia  
“O desafio de Pensar sobre o Pensar” 

Sophos Feira de Livros – na escola 

Livro de Ens. Religioso  
“Caminhar Juntos – 6º ano – Ed. 2019” 

SM Feira de Livros – na escola 

LINK IT! 1 - Student Book & Workbook OXFORD Feira de Livros – na escola 
Ou pela internet 

MATERIAL DE ARTE 
1 pastinha (que pode ser utilizada em outra disciplina), 1 caderno de desenho  grande; lápis, borracha, 1 lápis 6B, lápis 
de cor, canetinha, régua, cola, tesoura, 1 caneta preta ponta molhada, 1 tinta acrílica ou plástica ou PVA  ou de 
artesanato 100ml cor branca e 1 azul celeste; 1 pincel nº 0 ( para acabamento); 1 pincel nº 4; 30 folhas de desenho 
brancas A4 e 10 folhas de desenho A3; 1 novelo de lã qualquer cor; 1 prato de papel; restos de fitas de cetim coloridas 
(qualquer  tamanho); 1 tinta relevo dimensional branca e  1 de outra cor a escolha; 1 tela 30x30; 1 jornal inteiro 
OBS.: demais materiais  serão solicitados conforme o desenvolvimento dos trabalhos. 
 

CADERNOS: 

 01 caderno grande de 96 folhas para cada disciplina: Português, Redação, Matemática, Geografia, 

História e Ciências 

 01 caderno grande de 48 folhas para cada disciplina: Inglês, Espanhol, Filosofia e Ensino Religioso 

 

Obs.: a Feira de Livros ocorrerá dia 20 de fevereiro de 2020, das 7h30min às 19h30min, no Salão de Eventos da escola. 

Os Livros do Poliedro deverão ser comprados pelo Site: www.bookfairbrasil.com 

A compra refere-se aos livros de todo o ano, porém a entrega se dará em dois momentos (1º e 2º semestres). 

Os livros serão entregues na escola e a mesma fará a distribuição nos dois momentos. 

http://www.bookfairbrasil.com/
http://www.bookfairbrasil.com/


 



 


