
Bernoulli Sistema de Ensino  

 Coleção Bernoulli  – 4 volumes (2 livros por volume).
 Projeto de Vida e Atitude Empreendedora – 6° EF (Editora OPEE e FTD).

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022– 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais, saudações. 

Solicitamos os materiais abaixo relacionados para contribuir com o sucesso do ano letivo de 2022 no 

Colégio Regina Pacis. Pedimos que os senhores adquiram os materiais e os deixem na papelaria, a Coordenação do 

Ensino Fundamental Anos Finais passará na primeira semana recolhendo somente o recibo. Os materiais serão 

retirados durante o ano, conforme a necessidade. Esse procedimento é para preservar os materiais, evitando que 

estraguem. 

ADQUIRIR, DEIXAR NA PAPELARIA E ENTREGAR O RECIBO PARA OS PROFESSORES 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Não há especificação com relação a quantidade e modelo dos CADERNOS. A escolha fica a critério da família. Os 
alunos do 6º ano têm no total 11 disciplinas, incluindo Educação Física, Arte, Redação, Português  Matemática, 
Ensino Religioso e Inglês (materiais já listados acima). Pedimos que NÃO sejam utilizados fichários. 

 
Livros didáticos: Esse material deverá ser adquirido diretamente no Colégio – ACDMAV 

O material da International School (Inglês) – Programa Bilíngue – será entregue pela escola aos alunos em sala de aula. 
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 02 folhas de papel crepom 

• 02 folhas de papel dobradura 
• 01 folha de papel laminado  
• 01 folha de EVA (40x60) 
• 03 folhas color-Set 
• 01 folha de papel camurça 
 

• 01 bloco de papel A3 
• 02 cartolinas brancas 
• 01 metro de papel pardo 
• 01 folha de papel cartão  
• 02 barras de cola quente  

 01 fita adesiva larga  
 

AGENDA 2022: 
É imprescindível que seja um material constante no dia a dia 
do aluno. O modelo fica a critério da família pedimos, 
porém, que não seja agenda permanente , ou seja, adquiram 
uma agenda que apresente os dias e meses de 2022. 
 

Matemática: 

 1 régua 30 cm

 1 transferidor

 2 esquadros diferentes

 1 caderno capa dura de 96 folhas (espiral ou brochura)



Redação: 

 1 caderno de caligrafia (tamanho grande).
 
Língua Portuguesa: 

 1 Dicionário – Língua Portuguesa (de acordo com  novo 
acordo ortográfico).

 1 caderno capa dura de 96 folhas (espiral ou brochura) 
 

Inglês: 

 1 bloco ou caderno de anotações pequeno  

 

Educação Física: 
 1 caderno capa dura de 48 folhas (pode ser 
compartilhado com outras matérias) 
Obs. Não levar para Educação Física: brincos, anel, 
pulseira, relógio, boné, celular.

 

Ensino Religioso: 

 1 caderno capa dura de 48 folhas (pode ser 
compartilhado com outras matérias) 
 
Livros Paradidáticos: 
Os alunos terão disponível uma plataforma de leitura 
com mais de 30 mil títulos, o acesso pode ocorrer a 
qualquer hora e em qualquer lugar. A indição dos 
livros pelo professor é feita diretamente na 
plataforma. 
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