 Lista de Material para 2021 - 6º ANO EF II
Área do conhecimento
Língua Portuguesa

Material necessário
01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 6º Ano
01 caderno universitário de uma matéria 80 fls
Minidicionário da Língua Portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD. (De
acordo com a NOVA ORTOGRAFIA – Sugestão)

Língua Inglesa

01 caderno pequeno 48 fls
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês.
Português- inglês/inglêsportuguês. (edição atualizada - sugestão)

Matemática

01 caderno universitário quadriculado 1cm x 1cm  ( cuidar com a metragem)
01 calculadora (tipo simples)
01 conjunto de esquadros
01 transferidor
01 caderno universitário de uma matéria 50 fls
01 caderno universitário de uma matéria 80 fls (usar metade para cada
componente de História e Geografia)
01 atlas geográfico escolar
01 Bloco Canson Desenho Branco A4 140g/m² com 20 folhas
01 lápis grafite 2B
01 lápis grafite 4B
01 lápis grafite 6B
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores
01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) aquarelável (acompanha pincel)
01 caneta nanquim 0.3
01 Pacote de papel colorido A4 (gramatura 85g)
01 pincel grande chato nº 6 ou 10
01 pasta brasil
01 apontador com depósito
01 penal / estojo com zíper
01 régua de 30cm (resistente)
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou
Tramontina).
02 borrachas
01 corretivo
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell
01 caneta marca texto
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores)
02 canetas esferográficas azul
01 caneta colorida
01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos
(deverá estar todos os dias na mochila)
01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com
nome)
01 repelente para insetos OFF Spray
01 protetor solar FPS 30

Ciências
História e Geografia

Artes
(organizar em uma pasta e trazer nos
dias de aula de Arte)

Para utilização em todas as
áreas

Material de cuidados de
higiene pessoal

01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual
06 máscaras ( identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas
identificadas)

Observações:

➔
➔
➔
➔
➔

Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.
Todos os materiais deverão vir com a identificação do estudante, inclusive o uniforme
Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma.
As marcas citadas são apenas sugestões e preferências.
Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula.

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio.
❖ Apostilas do Sistema de Ensino Anglo
❖ Material Wizard

Início das aulas:
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira).
Reunião com os pais e/ou Responsáveis:
❖ A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente.
❖ Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de
pais e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via Agenda Virtual UNIMESTE

Horário das aulas (1º a 6º ano ):
❖ Matutino: 7h30min às 11h45minmin (segunda a sexta-feira)
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira)

Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre):
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios
de recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e
senha), favor entrar em contato com a secretaria escolar.

SUGESTÕES DE LITERATURAS 6º ANO - EF
COLÉGIO EXCELSIOR 2021
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser adquiridos em
livrarias do gênero.

POESIA
• A Arca de Noé. – Vinícius de Moraes – Cia das Letras
• Comboios, saudades e caracóis. – Fernando Pessoa – FTD.
• Meus poemas preferidos. – Manuel Bandeira – Global
• Nariz de vidro. – Mário Quintana – Moderna
• Eu Passarinho – Mário Quintana – Ática (Para Gostar de Ler)
• Ou isto ou aquilo. – Cecília Meireles – Nova Fronteira.
• O Melhor poeta da minha rua – José Paulo Paes - Ática (Para Gostar de Ler).
CONTO E CRÔNICA
• Coleção “Para gostar de ler” - Ática
• Contos de Andersen. – Hans Christian Andersen – Paz e Terra
• Cara ou coroa (crônicas) – Fernando Sabino – (Col “Para gostar de ler júnior”) – Ática
• Maravilhas das mil e uma noites (4 vol) – adapt. Luiz Antônio Aguiar - FTD
• Opiniões irreverentes – Edy Lima – Scipione
• Coleção “do Arco da Velha” – Contos populares – Scipione OUTROS
• O trem da história: uma viagem pelo mundo da arte – Katia Canton – Companhia das
Letrinhas.
• Coleção Museu da Aventura - Thomas Brezina – Ática (Quem vai achar o tesouro de Van
Gogh? Quem vai decifrar o Código Leonardo? Quem vai descobrir o segredo de Michelangelo?
Quem vai desvendar o mistério no jardim Monet?)
• 9 cois@s e-mail que eu odeio em você – Marcia Kupstas – FTD.
• O Cavalinho azul e outras peças – Maria Clara Machado - Nova Fronteira
• Cenas de Intolerância – Dias Gomes e outros – Ática (Col. Quero Ler).
• A vitória da infância – Fernand Sabino – Ática
OBRAS DE MARINA COLASANTI
• A mão na massa. – Rovelle
• A menina Arco-Íris. – Global (fora de catálogo)
• Antes de virar Gigante - Ática (Para Gostar de Ler)
• Longe como o meu querer - Ática
• O lobo e o carneiro no sonho da menina. – Global
• O menino que achou uma estrela. – Global
• Ofélia, a ovelha. – Global • Penélope manda lembranças - Ática
OBRAS DE MONTEIRO LOBATO – (Várias editoras)
• A Chave do Tamanho
• A Reforma da Natureza

• Aritmética da Emília.
• Aventuras de Hans Staden.
• Dom Quixote das crianças
• Emília no País da Gramática.
• Fábulas.
• Geografia de D. Benta.
• História das invenções.
• História de tia Nastácia.
• Histórias do mundo para as crianças. (esgotado)
• Memórias da Emília.
• O Minotauro.
• O Picapau Amarelo.
• O poço do Visconde.
• O Saci.
• Os doze trabalhos de Hércules.
• Peter Pan.
• Reinações de Narizinho.
• Serões de D. Benta.

