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                                                                    COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII

Portaria de Regularidade de Estudos n.º 080 – 25/09/81 – MEC

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAL – 2019

Língua Portuguesa
       01 caderno exclusivamente para Língua Portuguesa 
       01 caderno pequeno para Diário de Leitura
       01 minidicionário da Língua Portuguesa
OBS: Os livros de Literatura serão pedidos ao longo do ano letivo.

Língua Inglesa

 01 caderno de pauta

 Livro: Time Zones 1A – Student´s book – Ed. National Geographic Learning. 2ª edição (Second Edition) Autores: Tim Collins; Mary
Jane Maples; Ian Purdon

OBS: Uma vez que este livro é importado sua chegada demora até 90 dias após a encomenda, então faz-se necessário encomendá-lo o 
mais rápido possível.

 Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês (inglês-português/português-inglês). Ed. Oxford

Língua Francesa

 01 caderno de pauta

 Livro: Génération – A1. Editora Didier. Autores: P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco.
OBS.: Para quem for comprar pela internet, prestar atenção no ISBN 978-2-278-08629-0
OBS.: Uma vez que este livro é importado sua chegada demora, então, faz-se necessário encomendá-lo o mais rápido possível.

 01 dicionário bilíngüe português-francês, francês-português (pequeno).

Artes e Teatro

Material pessoal do aluno (deve permanecer com o estudante)
 01 caderno brochurão sem pauta 48 folhas (favor não 

encapar)

Material a ser entregue ao professor de Artes

 02 tubos de Xadrez líquido 50ml (6ºA – azul e vermelho, 
6°B – amarelo e verde, 6°C – preto e laranja).

 01 Bloco de Canson A3 (gramatura 180g)
 01 tela 27x35 (aproximadamente) – ESCREVER O NOME 

DO ALUNO NA MADEIRA ATRÁS DA TELA.
 01 lata de pva branco neve (pequena)
 01 pote de tinta guache 250g Amarelo

Matemática
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio)
 01 caderno separado (exclusivo para a disciplina), 96 folhas, encapado e com identificação (nome do aluno e ano escolar).
 01 par de esquadros
 01 transferidor

Geografia
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio).

 01 caderno BROCHURÃO, 96 folhas, encapado e com uma etiqueta na capa da frente, com o nome do aluno, o ano e a turma.

 01 Geoatlas, edição atualizada – Autora: Maria Elena Simielli - Editora Ática
 Lápis de cor, tesoura e régua

História
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio)
 01 caderno 

Ciências
 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio)

 01 Caderno de 96 folhas
 01 Pasta Catálogo para uso no laboratório de ciências

 01 Jaleco branco para aulas de laboratório

                                                        OBS: Início das aulas 05/02/2019
_____________________________________________________________________________________________________________
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