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LISTA DE MATERIAL • 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

INDIVIDUAL 

8 Cadernos – 60 Folhas ( um para cada disciplina) 

2 Blocos de Desenho A4 s/ margem tipo canson 
(branco ou bege) 

1 Pincel 815 nº 6 e 12 cerda chata;  

1 Lápis de Desenho (2B, 4B, 5B ou 6B)  
5 Tintas Guache 250ml, nas cores: 1 branco, 1 preto, 

1 azul, 1 amarelo e 1 vermelho (para aula de Arte) 

02 pastas com 30 plásticos (portfólios:Artes/Redação) 

1 Tesoura sem ponta  
1 frasco de cola branca -  90g 

1 apontador com depósito 

1 caixa de giz de cera – 12 cores 
1 caixa de Lápis de Cor 

2 lápis pretos n.º 02 (sendo 1 sobres-

salente) 
1 caneta Azul ou Preta 

1 jogo  de canetas hidrocor - 12 cores 

(fino) 

1 borracha  
1 régua de plástico 30 cm (resistente) 

1 transferidor 

1 Bloco para Produção de Texto que deverá 
ser adquiridos no CSFX, em fevereiro/2020. 

PARA USO NO LABORATÓRIO:  

1 Óculos segurança incolor  
6 pares de luvas de Procedimento 

(2 para cada Etapa Letiva) 
1 Jaleco em tecido branco, com logomarca 
do CSFX, com nome do(a) aluno(a). 

Obs.: o uso  de calça comprida 
no laboratório é obrigatório. 

Coleção Callis  - Sistema de Ensino Poliedro 
 
 

 
 

Editora Poliedro Ltda.  
Valor: R$1.014,00 

Local de venda: a venda será feita pelo site www.bookfairbrasil.com  

Digite o código de acesso da escola:   SOM OSCSFX  

  
Período de Vendas 1:  01/12/2019 a 05/01/2020 

5% (cinco por cento) de desconto para o pagamento total da compra com boleto bancário à vista, ou valor total dividido em até 10 parcelas sem 

juros e sem desconto.  

Entrega: até 25/01/2020. 
As entregas serão efetuadas diretamente na residência do aluno, ou em outro endereço a ser informado pelo pai/responsável no ato da compra, 

sem a cobrança de frete.  Não haverá outro local de venda na região (somente pelo site). A coleção é organizada por semestre: L1 será entregue 

no início do ano e o L2 será enviado, posteriormente, conforme calendário de utilização. 
  

Período de Vendas 2:  Após 05/01/2020 

3% (três por cento) de desconto para o pagamento total da compra com boleto bancário à vi sta, ou valor total dividido em até 08 parcelas sem 

juros e sem desconto.  
Entrega: em até 20 dias após confirmaç ão do pagamento.  

As entregas serão efetuadas diretamente na residência do aluno, ou em outro endereço a ser informado pelo pai/responsável no ato da compra, 

sem a cobrança de frete.  Não haverá outro local de venda na região (somente pelo site). A coleção é organizada por semestre: L1 será entregue 

no início do ano e o L2 será enviado, posteriormente, conforme calendário de utilização. 
 

Composição da Coleção  
 

Descrição do Livro  
Coleção Callis/6º ano 

 1º semestre 2º semestre 

Padrão 

Português (Gramática e Literatura) L1 L2 

Matemática L1 L2 

Ciências L1 L2 

História L1 L2 

Geografia L1 L2 

Arte  L Único 

Serviços 

 

Livros em formato digital, acesso ao Portal Edros   e ao P+ ( área restrita a alunos do Sistema Poliedro), contendo: 

vídeo-aulas, hd virtual, biblioteca digital, olimpíadas e simulados com análise desempenho personalizada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bookfairbrasil.com/
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LIVROS LITERÁRIOS 

ETAPAS LIVROS AUTOR(ES) EDITORAS 

1ª 

A ilha perdida 

 

O menino sem imaginação 

Maria José Dupré 

 

Carlos Eduardo Novaes 

Ática – Coleção Série Vagalume 

 

Ática – Coleção: Sinal Aberto 

2ª 

ALUNA:  Diário de Julieta: as histórias mais secretas da 

menina maluquinha. (REDAÇÃO) 

 ALUNO: - A panela do Menino Maluquinho (REDAÇÃO) 
 

Memórias de um cabo de vassoura 

 

 
O Mágico de Oz 

 

Ziraldo 

 

 
 

Orígenes  Lessa 

 

L. Frank Baum   

Tradução Luciano Machado 

Globo 

 

 
 
 

Global 

 

 

Ática – Coleção: Eu Leio 

 

3ª 

Extraordinário 

 

#Cuidado, garoto apaixonado  

R.J.Palácio – Tradução:  Raquel Agavino 

 

Toni Brandão 

Intrínseca 

 

Editora Global 
INGLÊS /MIND MAKERS 

O material didático referente às disciplinas Mind Makers/Inglês (Programa Bilíngue) será disponibilizado e entregue aos alunos pela 

própria instituição, no início do ano letivo.  

 

UNIFORME ESCOLAR 

 Camisa uso diário azul  

 Bermuda azul marinho (tactel) 

 Camiseta azul (Ed. Física) 

 Bermuda Helanca azul marinho (estilo ciclista - apenas feminina –Ed. Física ) 

 Camisa manga longa Azul  

 Calça azul marinho (tactel) 

 Agasalho azul  

 Tênis com meias (uso obrigatório nas aulas de Educação Física). 

Importante: Identificar os uniformes com o nome completo do(a) aluno(a). 

Fornecedores: 

Ôla Sports 

- Av. 28 de abril, 736, Centro, Ipatinga. Tel.: (31)3822-9222 

 

Unigolden 

- Av. Carlos Chagas, 921, Cidade Nobre, Ipatinga.  

  Tel.: (31) 3821-2511 WhatsApp: (31) 98983-3186 

- Rua China, 167, Loja B, Cariru, Ipatinga. Tel.: (31) 3668-3550 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 Todos os materiais deverão ser identificados; os cadernos e os livros encapados e etiquetados com nome completo do aluno e da turma. 

 Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido pela escola, fichários e cadernos com divisão por matéria são inadequados para esta 

faixa etária. Proibido o uso de corretivo e estilete.     

 Os materiais individuais  são consumíveis e devem ser substituídos durante o ano, conforme a necessidade. 

 Caso o aluno opte por lapiseira, recomenda -se o uso de grafite 2B. 

 Os materiais, com indicação de utilização nas 2ª e 3ª Etapas Letivas (ou em cada Semestre Letivo), poderão ser providenciados no período 

de utilização. 

 


