
 

 

LISTA DE MATERIAL 2019 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Material de uso Individual e Pessoal – Material identificado com nome e série do 
aluno 

 01 caderno universitário com 96 folhas para cada disciplina – Português, Matemática, 
Inglês, Espanhol, Ciências, História, Geografia e Produção de Texto.  

 01 caderno de desenho para a disciplina Artes com 80 folhas – espiral. 
 03 lápis grafite 2B, 6B e HB 
 01 borracha  
 01 bloco Canson branco A3 180gr 
 01 caixa de lápis de cor c/12 cores  
 01 cola bastão  
 01 tesoura sem ponta  
 01 caixa de canetinhas hidrocor  
 01 conjunto tinta guache 15 ml  
 01 avental com nome 
 01 jaleco branco para aulas de laboratório 

Obs.: O uso de fichário não é aceito no 6.º ano e desaconselhável na série seguinte.  

 

LISTA ARTES - IDENTIFICADOS COM NOME E SÉRIE DO ALUNO – os materiais deverão ser 
entregues na Secretaria do Colégio Promove até dia 08 de fevereiro de 2019. 

   03 folhas de papel celofane rosa, azul e amarelo 
   03 bandejas de isopor 20cm (frios) 
   01 rolinho de espuma para pintura 4cm 
   01 camisa branca lisa no tamanho do aluno 
   03 rolos de lã 40gr (cor à gosto) 
   02 pacotes de folhas brancas de papel tamanho A04 (500 folhas) cada. 
   04 folhas de papel color set – cores variadas 
   02 pincéis redondos Aquarela N°12, N°14 
   01 tela de pintura simples 30 X 40 cm 

 

OBS: Durante o ano letivo outros materiais serão solicitados aos alunos a depender da 
demanda de cada projeto de cada bimestre. 

 

Os materiais didáticos serão apostilas do Sistema Promove, de uso obrigatório, e deverão ser 
adquiridos no Colégio Promove de Sete Lagoas.  

 

LISTA DE LIVROS DE LITERATURA Rua Doutor Pena, 163 - Centro . 31 3779.0705 

Obs.: Os títulos literários serão de uso coletivo e serão solicitados no início do ano letivo. 

 

Sugestão local de compra da tela:  Zil Molduras – Rua Teófilo Otoni, número 1021, 

centro, Sete Lagoas.  Telefone: 3771-0852.  


