
 

                    Lista de Material – 6º Ano  

Item Quantidade Produto 

1  2 lápis preto nº. 2 
2  2 borracha branca 
3  1 apontador com depósito 
4  2 caneta esferográfica azul 
5  2 caneta esferográfica preta 
6  1 Lapiseira 0,7 
7  1 cx. de lápis de cor com 24 cores 
8  1 jogo de hidrográficas c/ 12 cores 
9  1 régua de 30 cm 
10  1 Tesoura s/ ponta 
11  1 cola branca 90gr. 
12  1 cola em bastão 20gr. 
13  1 Pacote de etiquetas (branca c/20un.) 

14  1 Esquadro 60° e 45° 
15  1 compasso 
16  1 Transferidor 180° 
17  1 Dados convencionais  
18  1 calculadorasimples  
19  1 Pen-drive- no mínimo 4gr (para uso no colégio) 
20  1 Caderno cartografia de 96 folhas (Milimetrado/capa dura) 
21  4 caderno de capa dura (universitário/espiral/96folhas/capa dura) 
22  3 cadernopequeno 100 folhas- espiral/capa flex 
23  1 dicionário de português (com nova ortografia) 
24  1 dicionário de inglês/português 
25  10 folhas de papel quadriculado (1,0cm) 
26  20 folhas de papel almaço pautada 
27  20 sacos plásticos tamanho A4 com 4 furos espessura 0,10mm (*) 
28  500 folha de papel sulfite – A4 branco      (*) 
29  1 bloco de papel criativo color set A4    (*) 
30  1 bloco de papel canson A4                  (*) 
31  1 pasta catalogo com plástico (*) 

 

Orientações / Legenda: 

 (*) Materiais que ficarão com a professora em sala de aula para uso do aluno. 

 Itens a serem comprados e entregues apenas para alunos novos. 

 Não utilizar caderno de 200 fls. 

 Todo material do aluno deverá ser etiquetado com o nome e ano (série) na capa por fora e 

apresentado para professora no 1º dia de aula.  

 A reposição do material deverá ser realizada de acordo com a necessidade de uso de seu filho. 

 O Material de Artes será solicitado pela professora quando necessário. 

 

Trabalhando para melhor atendê-los a compra do material escolar para o ano de 2021 poderá ser 
feita através da parceria com o Colégio CETS e a papelaria Lisbeckh.com 

A escolha do fornecedor para a compra dos itens de papelaria é opcional, ficando a cargo de cada 
família. A parceria com a Lisbeckh.com proporcionará uma série de vantagens. Acesse o link e saiba 

mais: https://www.lisbeckh.com.br/parceria-com-escolas/colegio-cets.html 
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