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SOMOS
LIDERANÇAMATERIAIS

LISTA DE

2019

ENSINO
FUNDAMENTAL60 ANO

MATERIAL INDIVIDUAL:

OBSERVAÇÕES

• Material de uso pessoal: Estojo completo 
com lápis, apontador, caneta preta e Azul, 
borracha, tesoura, cola, lápis de cor, caneta 
marca texto.

• Português: 1 caderno brochurão capa dura 96 
fls / 1 mini dicionário de Língua Portuguesa 
de acordo com a nova ortografia.

 
• Matemática: 1 caderno brochurão capa dura 

96 fls. / 01 compasso / 01 régua de 30cm 
/ 01 jogo de esquadros / 01 transferidor / 
Calculadora.

• História: 01 caderno( Obs: pode ser de 
matéria)

 
• Geografia:  01 tubo de cola / 01 tesoura/ 01 

caderno brochurão 96 fls

• Ciências: 01 caderno ( Obs: pode ser de 
matéria)

 
• Espanhol: 01 caderno ( Obs: pode ser de 

matéria)
 
• Material Líder Em Mim/ 01 caderno capa dura 

brochurão 48fls.
 
• Arte: 01 caderno ( Obs: pode ser de matéria) 

/01 caixa de lápis de cor 24 cores /01 caixa giz 
de cera 12 cores. 

 
• Inglês: 01 caderno brochurão 48 fls.

• Ensino Religioso: 01 caderno brochurão, capa 
dura (48 fls).

 
• Redação: 01 caderno brochurão, capa dura 

(96 fls).
 
• Literatura: 01 caderno brochurão, capa dura 

(48 fls).

• A lista de livros literários será divulgada 
em fevereiro/2019

• O uso de corretivos é proibido.

• Ressaltamos que o material é consumível, 
portanto, não será permitida a utilização de 
material usado ou fotocopiado. 

• Retorno às aulas no dia 04/02/2019, 
horário normal de 7h às 12h30min. 

• Verificar no portal do Colégio o horário de 
aulas do dia.

• Dia 19/02/2019 - Reunião de pais do Ensino 
Fundamental II (6º ao 8º ano), às 19h 
(auditório). 

MATERIAL DIDÁTICO

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
ESCOLÁPIOS - BRASIL

O material didático compreende:

• Coleção Bernoulli;

• O Líder em Mim;

• Ensino Religioso;

• Inglês;

• Espanhol.


