Material Escolar - 6º Ano Ensino Fundamental – 2022
Material para uso diário:
 1 caderno de 200 folhas (modelo universitário, capa dura)
 Estojo contendo: lápis, borracha, cola, tesoura, apontador, caneta esferográfica e
caneta marca texto
 Lápis de cor e canetinhas hidrocor
 Régua de 30cm
 1 dicionário português /inglês (sugestão: Dicionário Oxford Escolar)
 1 dicionário de língua portuguesa (mesmo do ano anterior. No caso de aquisição,
sugestão: Dicionário Didático SM - Ensino Fundamental. Edição a partir de 2009)
Para aulas de Artes:















1 bloco de papel sulfite tamanho A3
1 camiseta usada
1 pasta plástica tamanho A3 (pode usar a mesma do ano anterior)
1 pano usado para limpar pincéis
3 pincéis: 1 un de cada tamanho nº 2, 6 e 20
1 tubo de cola líquida Tenaz (110g)
1 tesoura identificada
1 régua de 30 cm
2 revistas para recorte
1 potinho plástico vazio
2 telas de pintura: 15x15cm e 20x20cm
1 caixa de lápis de cor aquarela
2 folhas de papel color set
2 tintas acrílicas ou 2 tintas de tecido (cores variadas)

Para as aulas de Educação Física: Atestado médico atualizado (preferencialmente de
médico pediatra ou cardiologista) com data entre fevereiro ou março/2022 (entregar na
secretaria até 14/03/2022).

Material Didático:

Os cadernos que compõem o material didático – Sistema Anglo – não são
vendidos em livrarias. Eles serão entregues diretamente aos alunos, na
escola, na primeira semana de aula. O valor do material será cobrado
junto ao boleto da mensalidade, em oito parcelas, de fevereiro a setembro.

Literaturas Obrigatórias:
- Um título da coleção Diário de Pilar na África - Flávia LIngs e Silva - Ed. Pequena Zahar
- A bolsa amarela – Lygia Bojunga
- O mágico de Oz – L. Frank Baum
- O menino do Dedo Verde – Maurice Druon
Informações Importantes:
●

Entrega do material de Artes: na primeira aula

●

Início das aulas: 14/02 – 13h30min às 18h.

●

Calendário escolar pode ser conferido no site da Escola (www.ceap.g12.br).

Atividades extra curriculares
Havendo, nesta faixa etária, nº mínimo de alunos para formação de grupos, pretende-se oferecer as
seguintes atividades
●

Escolinha de Futsal - masculino

●

Vôlei

●

Robótica

●

Ginástica

●

Teatro

●

Instrumentos musicais

