LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL INDIVIDUAL
Os materiais abaixo são de uso individual, que necessitam estar devidamente identificados
com o nome do aluno. O aluno deve trazer sempre os materiais para as aulas, pois não será
permitido empréstimo (todos os materiais, quando possível, podem ser reaproveitados de
anos anteriores).

✔ 1 Caderno universitário – 10 matérias – capa dura. Obs: Não recomendamos
fichário para alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental e demais alunos que ainda
não tenham desenvolvido domínio na organização do material individual.
✔ 1 Caderno Canson A4 branco e liso – 40 folhas
✔ 1 Apontador com depósito (de boa qualidade)
✔ 1 Caneta grita texto
✔ 3 Canetas esferográficas, sendo: uma vermelha, uma azul e uma preta
✔ 1 Caneta preta ponta porosa permanente
✔ 1 Corretivo (“branquinho”)
✔ 2 Lápis pretos ou lapiseira
✔ 2 Lápis 6B
✔ 2 Lápis 2B
✔ 1 Borracha macia
✔ 1 Régua de 30cm transparente
✔ 1 Caixa de lápis de cor (de boa qualidade)
✔ 1 Jogo de canetas hidrocor
✔ 1 Cola bastão grande (de boa qualidade)
✔ 1 Cola líquida Tenaz 110g
✔ 1 Tesoura sem ponta (de boa qualidade)
✔ 1 Minidicionário de língua portuguesa Aurélio
✔ 1 Minidicionário de língua inglesa
✔ 1 Minidicionário de língua espanhola
✔ 1 Minigramática de língua portuguesa
✔ 1 Gibi (poderá ser usado, desde que, em bom estado de conservação)

✔ 1 Pasta acrílica transparente com elástico
✔ 1 Estojo com 3 divisões
❖ Para comprir com os protocolos de higiene no retorno presencial das aulas, solicitamos
que cada aluno mantenha os seguintes na mochila:
✔ Máscara protetora facial - pelo menos 2 máscaras limpas para troca dentro do
período de aula
✔ Álcool higienizador de mãos
✔ 1 garrafinha ou squeeze de água
✔ Livros paradidáticos:
o O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry (1º Bimestre)
o As Aventuras de Robinson Crusoé – Daniel Defoe (2º Bimestre)
o A tulipa negra – Alexandre Dumas (3º Bimestre)
o Uma ideia toda azul – Marina Colasanti (4º Bimestre)

MATERIAL DE USO COMUM
Os materiais abaixo são de uso coletivo deverão ser entregues na secretaria do Colégio
na semana de 18 a 22 de janeiro de 2021 (em horário comercial). Não é necessária a
identificação de todos os itens com o nome do aluno (sugestão: colocar o nome
completo e a série do aluno na sacola que será entregue na secretaria, apenas para
conferência) . No caso da devolução de algum material desta lista, este acontecerá de
forma aleatória (se atentado às quantidades e não as especificidades).
✔ 500 folhas sulfites A4 75g/m (de boa qualidade para xerox)
✔ 100 folhas de sulfite colorido A4 75g/m
✔ 10 envelopes A4 - branco
✔ 1 pincel atômico na cor azul
✔ 6 folhas de papel de seda coloridas
✔ 1 pacote de papel criativo Lummi A4 colorido com 50 folhas
✔ 1 cola líquida Tenaz 110g

Orientações Gerais:
o
o
o

o

Não receberemos materiais incompletos;
A conferência dos materiais de uso comum será realizada pela secretaria do colégio;
Não misturar na mesma sacola os materiais de uso individual e de uso comum. Os
materiais de uso individual são de responsabilidade do aluno, não devem ser enviados
para o Colégio. Lembre-se de identificar a sacola dos materiais de uso comum com
nome do aluno e série;
A compra do material didático deverá ser feita na loja virtual “E-Commerce” do
Sistema de Ensino SAE Digital. O link para acesso estará disponível a partir da última
semana de novembro no nosso site (COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS 2021).

Link: lojasaedigital.com.br
Chave de acesso: sae4188n
o

Para maiores esclarecimentos, procure a secretaria do Colégio.

