ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN
Rua Rudolfo Piske, 310 Bairro Pe. Martinho Stein – Timbó/SC
(47) 33807747
LISTA DE MATERIAL – 6º ANO – TURNO VESPERTINO – 2019
OS CADERNOS DEVERÃO SER INDIVIDUAIS POR DISCIPLINAS E IDENTIFICADOS COM
NOME DO ALUNO, ANO, TURMA E DISCIPLINA.





















1 caderno pequeno (1 matéria) 96 folhas (CIÊNCIAS)
1 caderno grande (1 matéria) 96 folhas (LÍNGUA PORTUGUESA)
1 caderno grande (1 matéria) 96 folhas (GEOGRAFIA)
1 caderno grande (1 matéria) 96 folhas (HISTÓRIA)
1 caderno pequeno 48 folhas (MATEMÁTICA)
1 caderno pequeno 48 folhas (INFORMÁTICA)
1 caderno pequeno 48 folhas (ESPANHOL)
1 caderno pequeno 48 folhas (ENSINO RELIGIOSO)
1 caderno pequeno 48 folhas (ARTE) – Poderá usar o do ano anterior
1 caderno pequeno 48 folhas (INGLÊS) – Poderá usar o do ano anterior
1 pasta com grampo trilho (LÍNGUA PORTUGUESA)
1 Pen drive identificado 8GB
Lápis / lapiseira, caneta, borracha, apontador, tesoura, régua transparente, cola, transferidor meia lua
180º, compasso
01 dicionário de LÍNGUA P ORTUGUESA de boa qualidade
01 minigramática de L LÍNGUA P ORTUGUESA de boa qualidade
01 dicionário Port/Inglês de boa qualidade
01 dicionário Port/ Espanhol de boa qualidade
200 folhas de papel ofício A4 – branco
10 folhas de papel milimitrado (MATEMÁTICA)
3 monoblocos simples (sem gravuras)

OBSERVAÇÃO: A CARTEIRINHA DA BIBLIOTECA É PERMANENTE.
ARTES: 02 lápis 6B, 01 estojo de hidrocor, 02 pincéis de cerdas chatas nº 6 e nº 10, 01 pincel de acabamento nº
0, 01 bloco de papel canson A4, 01 pasta com 50 plásticos, 01 caixa de lápis de cor,1 caixa de guache 12 cores, 01
paninho para limpeza dos pincéis, 01 régua transparente de 30 cm.
É IMPORTANTE IDENTIFICAR TODO MATERIAL ESCOLAR
UNIFORME IDENTIFICADO COM NOME:
 Agasalho personalizado (calça e casaco)
 Camiseta e bermuda personalizados
 Tênis azul – marinho / preto/ cores neutras
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
 Bermuda de elanca e camiseta personalizada
 Tênis azul – marinho / preto/ cores neutras
 Toalha
 Amarrador de cabelo

OBS.: Como critério para participar das aulas de Ed. Física é necessário trazer uma camiseta de
uniforme reserva para trocar após a aula. Caso tenha cabelo comprido deverá amarrá-lo.

