LISTA DE MATERIAL 2021
6º ANO
Materiais:
- 01 compasso
- 01 transferidor 180º
- 01 esquadro de 30º, 60º e 90º
- 01 lápis 6B
- 01 lápis HB
- 01 cola bastão
- 12 cadernos (é de escolha da Família comprar caderno
universitário ou cadernos pequenos individuais)

- Apostila bimestral: a apostila não poderá ser de anos
anteriores, pois o material não é reutilizável.
Artes:
- bloco de papel canson A4 ou A3 branco
- caixa de lápis de cor
- régua transparente 30 cm
- tesoura escolar

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
a Sbot, recomenda que tudo aquilo que é
transportado nas costas não passe de 15% do peso
corporal de crianças e adolescentes. O Colégio
Aparecida sugere: escolher uma mochila leve; trazer
apenas o material do dia; providenciar estojo leve;
comprar cadernos pequenos (48 folhas), evitando
capas duras e mais pesadas. Segundo o ortopedista
Miguel Akkari, da Sbot, “se a escola for cheia de
escadas é melhor optar pela mochila e evitar as
rodinhas”, conforme reportagem publicada pela
Revista Saúde e que está disponível no site
http://saude.abril.com.br

toalha,

Ciências: 01 avental branco manga longa
Ensino Religioso:
Livro: Redescobrindo o Universo Religioso
Ensino
Fundamental – Volume 06 – Adecir Pozzer. Editora Vozes

1º Semestre: - Aprendiz de inventor
Autor: João Anzanello Carrascoza. Editora Ática

Matemática:
- 1 calculadora simples
- 1 caderno grande de desenho de 48 folhas
- 10 folhas de papéis quadriculados
- Utilizaremos o programa multiplataforma PENSE MATEMÁTICA,
que apresenta a disciplina de um jeito totalmente inovador, por
meio de jogos, atividades coletivas, sala interativa e muita prática,
objetivando desenvolver o senso numérico e o pensamento
matemático.
O pagamento deste material será efetuado em 10 X de R$30,00
(fevereiro a novembro) e estará especificado no boleto da
mensalidade escolar.

Apostilas da OPEE e Ensino Religioso na
KIARA Papelaria

Educação Física: Nécessaire Higiênica com
sabonete líquido, camiseta da escola e desodorante.

Português - Livros paradidáticos:

Inglês: Material específico do PES – Positivo English Solution

Apostilas do Sistema Positivo e PES na
loja Virtual:
https://lojanaescola.com.br/colegioaparecida

OPEE: Orientação Profissional, Empregabilidade e
Empreendedorismo: Livro: Projeto de Vida e Atitude
Empreendedora Vol.6

2º Semestre: - Vendedor de Sustos.
Autor: João Anzanello Carrascoza. Editora FTD
Observações:
- Os armários poderão ser alugados pela
internet, entrando em contato direto com a
Global Box no site www.globalbox.com.br
- Uniforme da Atividade Extra será adquirido na
Escola, no início das aulas.

INÍCIO DAS AULAS
DIA 26/01/2021
(HORÁRIO NORMAL)

UNIFORME ESCOLAR: é de uso obrigatório e poderá ser adquirido nos
seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 / 98302-1831 No Colégio.
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/ 2341-6408
Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Ou ainda na loja virtual: www.casadosuniformes.com.br
MATERIAL ESCOLAR: O material solicitado poderá ser adquirido nos
seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 No Colégio.
• Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina

