LISTA DE MATERIAL 2021
6º ano Ensino Fundamental
INÍCIO

DAS

AULAS:

19/01/2021

UNIFORMES
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Camiseta branca com recorte azul marinho e filete amarelo;
Calça Jeans lisa (sem estampas e rasgos), azul marinho /preto;
Calça legging com saia suplex com logotipo do IPE;
Bermudão no joelho (sem estampas e rasgos), de tecido Jeans/brim azul marinho ou preto;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Blusa de frio azul marinho com logotipo do IPE – OBRIGATÓRIA.

EDUCAÇÃO FÍSICA
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➢
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➢

Camiseta: a mesma do uniforme diário;
Bermuda azul marinho de microfibra ou elanca, com logotipo do IPE;
Calça legging com saia suplex, com logotipo do IPE;
Tênis e meia.

➢ ONDE ADQUIRIR O UNIFORME – EMPRESAS PARCEIRAS
VIA EXCLUSIVA – Rua 137, nº 485, Setor Marista – Goiânia – Goiás – Fone: (62)3281-7213

LIVROS DIDÁTICOS

MATERIAL DE USO PESSOAL
01 caderno de 10 matérias para uso durante o ano;
03 cadernos Tipo de Ata (48 folhas) para Gramática, Literatura e Redação;
04 cadernos de 96 folhas para Matemática I e II;
02 Canetas azul e vermelha;
03 lápis preto;
03 borrachas;
01 compasso;
01 régua de 30 cm;
01 tesoura sem ponta com nome do aluno;
01 tubo de cola branca líquida 90 gramas;
01 caixa de lápis de cor (Aquarelável c/ 12 cores);
01 caixa de lápis de cor com 12 OU 24 cores;
01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores;
01 lápis 6B;
➢ 02 pastas classificadora ou pasta catálogo com 50 plásticos (uma para Arte e outra para Redação);
➢ 01 pacote de papel Vergê – A4 (Branco/140g) – Para aula de ARTE – Entregar no 1º dia de
aula.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Durante o ano poderão pedir materiais complementares para uso da disciplina
de ARTE tais como: refil de cola quente, sucata, palitos de dente, churrasco ou picolé, papéis, tela, gesso
dentre outros.

MATERIAL PARA PESQUISA
➢ Língua Portuguesa - Minidicionário à escolha para uso na escola e em casa.
➢ Inglês – Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês, à escolha, para uso na escola e em
casa.
LIVROS LITERÁRIOS
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Fevereiro - Leitura orientada- locação na Biblioteca da escola.
Março - Eu, detetive o caso do sumiço – Stella Carr e Laís Carr Ribeiro – Editora Moderna.
Abril - O mistério mora ao lado – Giselda Laporta Nicolelis – Editora Saraiva.
Maio - Fábulas palpitadas – Pedro Bandeira – Editora Moderna.
Junho - O segredo do disco perdido – Uma aventura ao som da esquina – Caio Iozzi e Pedro
Ferrarine – Editora Panda Books.
Agosto - Labirinto dos ossos – Rick Riordan – Editora Ática.
Setembro - Fuga da biblioteca do Sr. Lemoncello – Chris Grabenstein – Editora Berthand
Brasil.
Outubro - Maggie e a guerra do chocolate – Michelle Mulder – Editora Melhoramentos.
Novembro - As asas do burro Einsten – Memórias de um sobrevivente do bullying – Marcos
Cezar de Freitas - Editora Cortez.
Goiânia, 01 de dezembro de 2020
Tãnia Calazans da Silva
Diretora Geral

