
Escola Caminho do Meio
1º semestre de 2020

LISTA DE MATERIAIS
6º e 7º Ano

Essa é a primeira lista de materiais. Conforme a necessidade de cada projeto de aprendizagem, ao longo 
do ano, vamos solicitar livros de literatura, apostilas e outros materiais. 

 Materiais de 2019 em bom estado podem ser reaproveitados em 2020.
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar com o nome do(a) estudante.
 Solicitamos que os materiais não valorizem itens de consumo e mídia.
 De preferência, usar materiais naturais (tecido, couro, metal).
 Haverá apostilas que poderão ser adquiridas na escola a preço de custo, ou impressas e encadernadas 

pela família.
 Em caso de dúvida, consulte os professores ou a secretaria.

Qt. Item Observação

1 Livro literário: O Mundo de Sofia.
Autor: Jostein Gaarder 
Editora Companhia das Letras

Leitura obrigatória do 1º 
bimestre.

1 Livro didático: Gramática: Texto, Reflexão e Uso. 
Autor: William Cereja e Thereza Cochar. 
Vol. Único. 5ª ed. Atual Editora. 

Para ser usado em todo o 
Ensino Fundamental.

1 Livro didático: A conquista da matemática 6: Cadernos de atividades. 
Autores: José R. Giovanni, José R. Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci.
FTD

Apenas para alunos do 
6º ANO

1 Livro didático: A conquista da matemática 7: Cadernos de atividades. 
Autores: José R. Giovanni, José R. Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci.
FTD

Apenas para alunos do 
7º ANO

1 Livro didático: Atlas geográfico. 
Autoras: Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa.
FTD

1 Dicionário: Inglês-português/ português-inglês
Número de verbetes: 30.000 ou mais.
Sugestão: Dicionário Oxford para Estudantes Brasileiros de Inglês

Para ser usado em todo o 
Ensino Fundamental.

1 Dicionário Escolar de Língua Portuguesa
Sugestão: qualquer edição reconhecida 
(Houaiss, Silveira Bueno, Aurélio, etc.)

Para ser usado em todo o 
Ensino Fundamental.

1 Flauta doce germânica – Marca Yamaha

500 Folhas de papel branco A4 (gramatura 75) Para deixar na escola.

25 Folhas de papel seda branco 48x 60

1 Bloco de papel A4 colorido 90g

2 Blocos – com 20 folhas cada – de papel para aquarela A4 – gramatura 
mínima 224 

 Canson ou de qualidade semelhante.

10 Cartolinas (cores variadas)

1 Caderno espiral grande com pauta  - 200 folhas – encapado. Pode ser reaproveitado o 
caderno de 2019.



7 Cadernos espiral 96 folhas (para as disciplinas) Podem ser reaproveitados os 
cadernos de 2019.

1 Prancheta para folha A4

1 Régua de 30 centímetros

1 Esquadro de 30 graus de boa qualidade

1 Esquadro de 45 graus de boa qualidade

1 Transferidor

1 Compasso de boa qualidade

6 Pasta para folhas A4 Para guardar folhas avulsas 
das disciplinas.

1 Pasta grampo trilho transparente (para os relatos bimestrais)

1 Agenda escolar simples 

3 Canetas esferográficas (azul, vermelha e preta)

1 Conjunto de giz bloco ou bastão

2 Lápis preto de boa qualidade.

2 Lápis 6B de boa qualidade.

1 Conjunto de lápis de cor de, no mínimo, 12 cores de boa qualidade.

2 Borracha branca macia de boa qualidade 

1 Apontador

1 Cola bastão

1 Tubo de cola líquida

500g Cola branca lavável

1 Tesoura escolar de boa qualidade.

1 Pincel chato nº 20

2 Tubo de tinta guache (cores variadas)

1 Kg Argila

 Estojos e mochila Adequados aos materiais

1 Luvas emborrachadas para jardinagem Trazer quando necessário.

1 Capa de chuva Trazer quando necessário.

1 Bota de chuva Trazer quando necessário.

1 Toalhinha de rosto Para deixar na escola, e trocar 
semanalmente.

1 Caneca ou copo de inox Para deixar na escola.

1 Garrafa de água Para Educação Física e 
atividades fora de sala.

1 Prato de inox Para deixar na escola.

1 Conjunto de talheres: colher, garfo e faca de metal Para deixar na escola.

1 Pantufa ou calçado para dentro da escola Para deixar na escola.

1 Pote ou bolsinha sem ilustrações de mídia para a fruta do lanche. Trazer diariamente.

1 Caixa de sapato (de adulto) encapada para guardar materiais individuais Para deixar na escola.


