
 
 

  

 
 

 
 

 

 Cadernos: 
Matemática – 1 caderno grande 98 folhas. 
Português – 1 caderno grande 98 folhas. 
Produção Textual – 1 caderno brochurão fino. 
Obs.: os demais ficam a critério do aluno, podendo ser um caderno universitário de dez matérias para ser dividido entre as demais disciplinas. 
 
 Lápis preto ou lapiseira; 
 Apontador; 
 Borracha; 
 Lápis de cor (12 cores); 
 Marca texto (uso pessoal); 
 Régua de 30 cm (exceto régua de metal); 
 Calculadora simples (atividade de matemática); 
 Caneta esferográfica azul e vermelha (transparente);  
 Tesoura de ponta redonda; 
 Cola bastão (uso pessoal); 
 1 pasta para guardar provas e trabalhos; 
 Pen Drive 8 GB (para salvar os trabalhos realizados pelo aluno); 
 Agenda Escolar 2021 entregue pela Escola (uso obrigatório). 
 
Obs.:  
Todo material do aluno deve ser identificado, inclusive os agasalhos de frio; 
Não é permitido o uso de corretivo; 
Não é permitido o uso de estilete ou outro material cortante; 
Não trazer material estranho às práticas de sala de aula (esse poderá ser retido pelo Professor / Coordenador). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL DE ARTE 

 1 lápis 4B ou 6B; 
 1 rolinho de durex  colorido; 
 Caneta hidrográfica 12 cores; 
 1 pincel chato nº 16; 
 6 Tintas Acrílicas ou guache - cores diversas entre essas a branca e preta (em bisnaga ou líquida) fosca;  
 1 bloco de Papel gramatura 140g/m2 – A4 (guardar na pasta); 
 1 pacote de papel A4 (210 x 297mm) 120g/m2 (8 cores) (guardar na pasta) – 45 folhas; 
 1 pasta de arquivo com 20 plásticos formato A4 para guardar os trabalhos de Arte elaborados em sala de aula; 
 1 caixa de lápis de cor; 
 20 folhas de papel sulfite (A4) (guardar na pasta); 
 1 caneta de CD de cor preta; 
 1 folha de scrapbook estampada (dobrar e guardar na pasta). 

 
Obs.: TODOS OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS SÃO INDIVIDUAIS E SERÃO UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE ARTE VARIADAS. 
              Guardar os materiais de Arte em casa e trazer à medida que forem solicitados.  
              Outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano letivo. 
              Trazer camiseta velha para as aulas de pintura. 
              Colocar nome e turma nos materiais. 

6º ANO 

A ESD  autoriza que os alunos da Unidade 2 utilizem, em sala, um tablet com os livros digitais de forma 
opcional aos livros físicos.* Além disso, solicitamos que as famílias se planejem para que os estudantes 
tenham disponibilidade de trazer para a Escola um tablet ou smartphone, pois estes serão utilizados como 
ferramentas pedagógicas durante aulas agendadas (os dispositivos serão solicitados previamente pelos 
professores); 

*Informamos que para utilizar a modalidade digital dos livros, conforme regra de direitos autorais de cada 
editora, ainda é necessária a compra do livro físico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Coleção SAS – Ensino Fundamental:  
 
Os livros constituem Material Didático Integrado, desenvolvidos apenas para escolas  conveniadas e são editados pelo 

SAS - SISTEMA ARI DE SÁ, com aquisição exclusiva na Secretaria da Escola ou no endereço www.livrofacilesd.com.br  

 

  O livro de Inglês não faz parte do material do SAS e poderá ser adquirido em livrarias do mercado ou, para 

conveniência das famílias, na Secretaria da Escola ou no endereço www.livrofacilesd.com.br. Segue o título abaixo: 

INGLÊS: ISBN 9781380031884 - OPTIMISE UPDATED STUDENTS BOOK PREMIUM PACK-A2  

 

OBSERVAÇÕES:  

 O material será vendido na Secretaria da Escola, com condições de parcelamento disponíveis mediante consulta.  

 A previsão de entrega do material SAS segue o cronograma próprio do SISTEMA ARI DE SÁ. 

 A entrega aos alunos acontecerá por meio da Secretaria  da Escola. 

 A Agenda Escolar 2022 entregue pela Escola  na primeira semana de aulas e é de uso obrigatório. 

 
OS ALUNOS DEVERÃO TER PARA CONSULTA: 

 Dicionário de Língua Inglesa. 
 Dicionário de Língua Portuguesa. 

 
 
Obs.:  
- No início de cada trimestre serão solicitados os paradidáticos. 
- O valor da apostila de aulas práticas de Ciências (R$ 75,00) será cobrado posteriormente. 
- Início do ano letivo: 01/02/2022. 
 

 

 

 

RELAÇÃO DE LIVROS DO 6º ANO - 2022 

GLOBAL CITIZEN: 
- Caderno de 5 matérias  
- Pasta catálogo A4 com 50 plásticos    
*Materiais extras poderão ser solicitados durante o ano letivo. 

MIDDLE SCHOOL: 
- Notebook ou tablet. 
*Informamos que as provas do Middle School devem ser realizadas pelo Notebook e reforçamos que a experiência, ao 
assistirem as aulas do programa, é melhor pelo notebook apesar de ser possível por meio do tablet. 


