
RELAÇÃO DE MATERIAIS 2020
 

6º ANO 

I - MATERIAL PARA FICAR NA 
MOCHILA 

Identificado com o nome 
 

1 Caderno de Matérias ou um para cada 
disciplina 
1 Caderno de desenho grande –
48 folhas (Arte) 
1 Caderno quadriculado grande 
(Matemática) 
1 Cola branca 
1 Cola bastão para estojo 
1 Caneta marca texto 
1 Tesoura sem ponta 
1 Régua 30cm 
1 Apontador com depósito 
3 lápis/lapiseira 
2 canetas azuis 
1 Borracha 
1 Kit de caneta hidrográfica (canetinha)
1 Caixa de giz pastel (oleoso ou seco)
1 Caderno de caligrafia 
1 Dicionário de Inglês  
1 Dicionário de Português (de acordo 
com a nova ortografia) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 
1. Todo material deverá ser etiquetado com nome doaluno.

2. Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser solicitados no 

decorrer do ano.  

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas dependências do 

colégio. (Blusas/Jaquetas devem ser do uniform

4. A lista encontra-se também em nosso site

5. Dúvidas entrar em contato pelo telefone 42/3623

 
 
 

Rua Vicente Machado, 1895Fone: (

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS 2020 

6º ANO – Ensino Fundamental II 
 

MATERIAL PARA FICAR NA 

Identificado com o nome  

1 Caderno de Matérias ou um para cada 

– espiral 

quadriculado grande 

1 Kit de caneta hidrográfica (canetinha) 
tel (oleoso ou seco) 

1 Dicionário de Português (de acordo 

 
1 Garrafa para água 
1 Estojo 
1 Mochila 
1 Caixa de lápis de cor 
1 Calculadora comum (Matemática)
1 Esquadro (matemática) 
1 Transferidor (matemática) 
1 Compasso e Grafite (matemática)
 
 
II - MATERIAL DE USO COMUM A 

TODAS AS DISCIPLINAS
Entregar a Coordenação - identificado 

com o nome 
 

100 Folhas de papel sulfite A4
30 Folhas de papel almaço pautado
1 E.V.A. liso 
1 E.V.A estampado 
1 Cartolina colorida 
1 Bloco de papel canson A3 
1 Caixa de tinta guache com cores 
variadas 
1 Pincel para pintura nº 10 ou 12

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Todo material deverá ser etiquetado com nome doaluno. 

Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser solicitados no 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas dependências do 

Blusas/Jaquetas devem ser do uniforme ou na corpreta). 

se também em nosso sitewww.colegiofera.com.br 

Dúvidas entrar em contato pelo telefone 42/3623-7090 ou e-mail colegiofera@colegiofera.com.br

Rua Vicente Machado, 1895Fone: (42) 3623-7090 | Guarapuava-PR | fera@colegiofera.com.br

1 Calculadora comum (Matemática) 

 
1 Compasso e Grafite (matemática) 

MATERIAL DE USO COMUM A 
TODAS AS DISCIPLINAS 

identificado 

100 Folhas de papel sulfite A4 
30 Folhas de papel almaço pautado 

 
1 Caixa de tinta guache com cores 

1 Pincel para pintura nº 10 ou 12 

Em função do trabalho pedagógico alguns materiais, se necessário, poderão ser solicitados no 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme nosso regimento escolar, nas dependências do 

colegiofera@colegiofera.com.br 

fera@colegiofera.com.br 


