
 

 

 LISTA DE MATERIAIS 2018 - 6º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 dicionário, de acordo com a nova ortografia. 
Sugestão: Minidicionário LUFT. Editora: Ática.  

 01 caderno de 100 folhas 

 01 pasta para organização do material (blocos de 
trabalho) 

 Livro didático: Projeto TELÁRIS – Português 6º ano 
- Editora Ática.  
 
MATEMÁTICA 
01 caderno 100 folhas 

 01 régua  

 Livro Didático: Projeto TELÁRIS – Matemática 6º 
ano – Editora Ática.  
 
FILOSOFIA 

 1 Caderno de 50 Folhas 

 Livro didático: O Desafio de Pensar Sobre o 
Pensar: investigação sobre o Conhecimento, a 
Linguagem e a Lógica (6º ano) Autor: Alberto Thomal. 
Editora: Sophos 

 
CIÊNCIAS 

 01 caderno 100 folhas 

 Livro Didático: Projeto TÉLARIS - Ciências 6º ano 
Editora Ática.  

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 

 01 caderno 100 folhas 

 Livro Didático: Projeto TELÁRIS - História 6º ano 
– Editora: Ática. 

GEOGRAFIA 

 01 caderno 100 folhas 

 Livro Didático: Projeto TELÁRIS – Geografia 6º 
ano - Editora: Atica 

 Atlas – Maria Elena Sinnielli. Editora: Ática. (Material 
recomendado) 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de canetinhas hidrocor ou gel 

 05 folhas de papel vegetal A4 

 01 caneta preta para papel vegetal 
 
LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno de 50 folhas 

 01 dicionário Português/Inglês – Inglês/Português. 

 Livro Didático: Metro Starter Student 
Book/Workbook Pack. Editora Oxford. 
 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 01 caderno 50 folhas 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Uniforme da Escola – disponível na loja de 
uniformes, na escola. 
- Camiseta com o logotipo da escola 
- Calção, bermuda ou abrigo da escola 
- Tênis e meia (uso obrigatório) 

 
OBSERVAÇÕES: 
- Recomendamos aos Senhores Pais que ao adquirir o material escolar do seu (sua) filho (a), evitem comprar cadernos 
grossos e com capa dura, pois estes contribuem para aumentar o peso na mochila. 
 
 

OBS: Ao longo do ano letivo, possivelmente, 
sejam solicitados outros tipos de materiais, 
conforme o desenvolvimento dos projetos no 
ano. As atividades referentes aos passeios 
também serão solicitadas de acordo com a 
necessidade. 

 

UNIFORME – o uso do uniforme completo da escola 
é obrigatório para todos (as) os (as) alunos (as) da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ano ao 
9º ano). Nas aulas de Educação Física, o uso do 
tênis é obrigatório. Todo uniforme deverá estar 
identificado com o nome e turma do (a) aluno (a). 


