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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

  
Senhores Pais ou Responsáveis,  
 
O material didático (kit de livros) do Sistema Farias Brito de Ensino/Editora Moderna deverá ser adquirido no site 
da Editora Moderna (o endereço do site para aquisição dos livros estará disponibilizado no site e secretaria da 
escola somente a partir do dia 06 de janeiro de 2020). 

 
MATERIAL PARA USO DIÁRIO:  
 

- 01 Agenda com página inteira;    - 01 caneta de tinta preta;    - 01 Lápis preto nº 2;  
- 01 Estojo;                   - 01 caneta de tinta azul;             - 01 Borracha;  
- 01 régua de 30cm;                            - 01 Tesoura;                 - 01 caixa de lápis de cor 24 cores;  
- 01 tubo de cola (40g). 
 

MATERIAL PARA USO ESPECÍFICO DE CADA DISCIPLINA:  
 
Gramática e Literatura: 

 
- 01 caderno grande, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, aspiral.  
 
- Livros literários: 
* 1º Bimestre – Volto ao anoitecer – Ed. FTD; 
* 2º Bimestre – A invenção de Hugo Cabret – Brian Selznick 

(tradução de Marcos Bagno) Ed. SM; 
* 3º Bimestre – Para gostar de ler – Poesias (Vol. 6) – José Paulo 

Paes – Ed. Ática , 18ª edição.  
* 4º Bimestre – O Guarani em quadrinhos – Adaptação e roteiro 

de Ivan Jof; Roteiro e desenho de Luiz Gê (clássicos brasileiros em 
HQ)  - 2ª edição – Ed. Ática. 
 
Redação:  

 
- 02 cadernos grandes, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura;  
- 01 marca texto.  
 
Cálculo:  
 

- 01 caderno grande, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.  
 
Geometria:  

 
- 01 caderno grande, 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.  
 
História:  

 
 - 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, 
brochura. 
 

Geografia:  
 

- 01 caderno grande de 01 matéria, 96 folhas, capa dura, brochura.  
 
Ciências:  

 
- 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.  
 
Inglês:  

 
- 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura;  
- 01 minidicionário: Inglês/Português; Português/Inglês.  
 
Arte:  

 
- 01 caderno grande, 48 folhas, capa dura, brochura;  
- 01 caderno de desenho 48 folhas; 
- 01 caixa de tinta aquarela (uso individual). 
 
 
Ensino Religioso:  

 
- 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.  
 
Cooperativismo:  

 
- 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.  
 
Educação Física:  

 
- 01 caderno grande de 01 matéria, 48 folhas, capa dura, brochura.

 

 

 

 

 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
- Não é permitido o uso de Fichário;  

- O início das aulas está previsto para o dia 22 de janeiro de 2020. 

ATENÇÃO 


