
ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

• Entrega de materiais: 23 e 24/1/20 (5ª e 6ª feira), das 8h às 17h.
• Material de uso diário: deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo. 
• Para as Mostras, projetos bimestrais desenvolvidas durante o ano, poderão ser solicitados materiais 
complementares especí�cos.

Obs.: Identi�car o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente para evitar perdas.

PRIMEIRO DIA DE AULA - 27/1/2020

• Vir com uniforme completo. 
• Trazer cadernos e estojo. 
• Horário das aulas: será entregue na primeira semana de aula e estará disponível no site da escola e no 
aplicativo CBB.
• Livros Didáticos ( Sistema Poliedro): serão usados a partir do 2º dia de aula

LIVROS LITERÁRIOS

2º BIMESTRE1º BIMESTRE 3º BIMESTRE

Moby Dick
Adaptação. Geraldine 
Mccaughrean.
Editora: Ática.

4º BIMESTRE

O Rei artur e os 
cavaleiros da Távola 
Redonda
Autora: Ana Maria 
Machado.
Editora: Scipione. 
Série Reencontro

Dom Casmurro em 
quadrinhos
Autor: Machado 
de Assis.
Arte: Rodrigo Rosa.
Roteiro Ivan Jaf.
Coleção Clássicos 
Brasileiros em 
Quadrinhos.
Editora Ática.

O Pequeno 
Príncipe
Autor: Antoine de 
Saint Exupery
Editoras Reynal & 
Hitchcock, Gallimard.

MATERIAL DIDÁTICO

1. SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO COLEÇÃO CALLIS - 6º ANO.  KIT SEMESTRAL.
Os livros são semestrais e deverão ser adquiridos em dois momentos: 1º semestre e 2º 
semestre.   Venda na livraria CBB.
2. LIVROS LITERÁRIOS: todos os livros indicados na lista a seguir, deverão ser adquiridos 
pelo estudante e trazidos bimestralmente, de acordo com a orientação da escola. Poderão 
ser comprados na livraria CBB ou nas demais livrarias da cidade.
3. Livro de Inglês da Casa Thomas Je�erson para aqueles que se matricularem: venda na 
livraria SBS 705 Sul, de acordo com o nível do estudante.
4. BÍBLIA NVT - Capa Luzes - Nova Versão Transformadora.
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MATERIAIS INDIVIDUAIS DIVERSOS

MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NOS DIAS 23 e 24/1/20

Estojo completo (borracha, lápis, caneta, régua 
20cm, apontador, lápis de cor aquarelável de 12 
cores, tesoura e cola).  

Material para uso individual em todos os 
componentes curriculares. Realização de atividades, 
tarefas escolares e anotações gerais.

Pasta-catálogo com 100 folhas plásticas
(Redação).

Material de uso individual, utilizado para a 
organização das redações.

Pasta plástica ou de papelão com elástico. Material de uso individual, utilizado para a 
organização das �chas de atividades e avaliações.

Esquadro. Material de uso individual, utilizado para o 
desenvolvimento de diferentes exercícios e produções.

7 Cadernos grandes de 96 folhas com espiral. Material de uso individual, utilizado para registro dos 
conteúdos.

Caderno de desenho sem pauta 96 folhas 
(Artes).

Material de uso individual, utilizado para o 
desenvolvimento de diferentes exercícios e produções.

Garrafa para água. Para hidratação pessoal.

Compasso. Material de uso individual, utilizado para o 
desenvolvimento de diferentes exercícios e produções.

Transferidor. Material de uso individual, utilizado para o 
desenvolvimento de diferentes exercícios e produções.

Jaleco branco com manga comprida. Material de uso individual, utilizado para as
aulas práticas.

Camiseta ou avental. Proteção do uniforme escolar durante a execução de 
atividades artísticas.    

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃO

Lápis com gra�te 2B.2 Aplicação de técnicas especí�cas de desenho e 
pintura.

Lápis com gra�te 4B. 2 Aplicação de técnicas especí�cas de desenho e 
pintura.

Colas em bastão 40g. 2 Fazer acabamento dos trabalhos individuais e 
desenvolvimento de técnicas especí�cas nas aulas de 
Artes.
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Pincel pinctore, Linha 267 nº 14 
Pônei. 

Aplicação de técnicas especí�cas de pintura.

Pincel pinctore, Linha 266 nº 14 
Pônei. 

Aplicação de técnicas especí�cas de pintura.

Rolo de �ta crepe e/ou �ta adesiva.  1 Aplicação de técnicas especí�cas e exploração de 
texturas durante as aulas de Artes.

Folhas de cartolinas coloridas.2 Realização de atividades artísticas, para acabamento 
de trabalhos individuais.

2 Folhas de EVA. Realização de atividades artísticas, para acabamento de 
trabalhos individuais.

Kit de tinta-guache.1 Realização de atividade de pintura e �nalização de 
trabalhos individuais.

1 Bloco de papel Canson A3 (gramatura 
mínima 140g).

Realização de atividades artísticas, para acabamento 
de trabalhos individuais.

1 Bloco de papel criativo A4 colorido. Realização de atividades artísticas, para acabamento 
de trabalhos individuais.

Caixa de massa de modelar – Caras e 
Cores.

1 Realização de trabalhos artísticos.

Caixa de giz de cera - Caras e Cores.1 Realização de trabalhos artísticos.

Educando
corações
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Colas líquidas 90g. 2 Fazer acabamento dos trabalhos individuais e 
desenvolvimento de técnicas especí�cas nas 
aulas de Artes.


