
LISTA DE MATERIAL 2
INÍCIO DAS AULAS: 06

 

ATENÇÃO SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS:
 
Para o ano letivo de 2017, serão adotados os livros didáticos da 
Informamos  que o material didático para 2017 estará disponível para aquisição e retirada a partir do dia 
23/01/17, na Livraria localizada no pátio do Instituto Vianna Júnior.
As compras realizadas no mês de janeiro poderão ser parceladas em até 6x no cart
mês de fevereiro de 2017, as compras poderão ser
 

 

 
01 bloco de papel canson A4 - branco -
01 caneta permanente preta 
01 tesoura 
01 pasta A4 - c/ 50 plásticos 
Tinta acrílica ( vidro pequeno) nas cores: preto, branco,azul,vermelho, verde, amarelo e cor de pele
Pincel marca tigre 165 nº 10 - 191 nº 8 
 

 

 
GEOGRAFIA  
 
Geoatlas – Brochura 
Ed. 2014 
Editora Ática 
Autora: Maria Elena Simielli 
 

 

 

PORTUGUÊS 
 
 
 
 
 

 
 

Mini-dicionário da 
Língua Portuguesa 

Conforme nova ortografia 
 
* Um outro livro será pedido ao longo do ano 
letivo. 

LISTA DE MATERIAL 2017 - 6º ANO 
INÍCIO DAS AULAS: 06/02/2017, às 07:15h

ATENÇÃO SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS: 

, serão adotados os livros didáticos da Rede SER. 
que o material didático para 2017 estará disponível para aquisição e retirada a partir do dia 

23/01/17, na Livraria localizada no pátio do Instituto Vianna Júnior. 
As compras realizadas no mês de janeiro poderão ser parceladas em até 6x no cart
mês de fevereiro de 2017, as compras poderão ser parceladas em até 5x no cartão de crédito.

 

MATERIAL PARA ARTES 

- 220 mg de gramatura 

Tinta acrílica ( vidro pequeno) nas cores: preto, branco,azul,vermelho, verde, amarelo e cor de pele
191 nº 8 - 146 nº14 

 
INGLÊS 
 
Dicionário Oxford Escolar 
Para estudantes brasileiros 
de Inglês – Com CD-ROM 
(Ou qualquer outro dicionário 
Português-Inglês / Inglês-
Português) 

livro será pedido ao longo do ano 

 
 
 
 
 
 

 
 

A ILHA PERDIDA 
Maria José Dupré 

– Ed. Ática 
– I Etapa 

 
 

 

, às 07:15h 

 

que o material didático para 2017 estará disponível para aquisição e retirada a partir do dia 

As compras realizadas no mês de janeiro poderão ser parceladas em até 6x no cartão de crédito; a partir do 
parceladas em até 5x no cartão de crédito. 

Tinta acrílica ( vidro pequeno) nas cores: preto, branco,azul,vermelho, verde, amarelo e cor de pele 

 
Para estudantes brasileiros 

 
(Ou qualquer outro dicionário 

 

 
 

AS VIAGENS DE RAONI 
Pedro Veludo 
Ed. Miguilim 



 
 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO E PESSOAL 
01 Caixa de Lápis de Cor 
01 Tubo de cola 
01 Caderno de 96 folhas para cada matéria (Geografia, História, Matemática, Português, Redação, Ciências, 
Inglês, Ensino Religioso) 
01 CD virgem, 01 Caderno e 01 Pen Drive para as aulas de informática 
01 Compasso 
01 par de Esquadros 
01 Transferidor 
01 Régua 
Folhas de papel almaço e ofício para trabalhos durante o ano 
Lápis, canetas e borracha 
 
Identificar o material com nome completo, série e turma. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Durante o ano letivo serão solicitados pelos professores outros livros literários e material de uso individual. 
As excursões culturais serão cobradas à parte. 
Os horários de entrada e saída deverão ser respeitados.  
NÃO faz parte do material escolar: telefone celular, rádio e revistas  (Não é permitido nas dependências do 
colégio)  

 

 
UNIFORME DE USO DIÁRIO - MASCULINO E FEMININO 

 
O uso do UNIFORME COMPLETO é obrigatório para as atividades acadêmicas mesmo em horários 
diferenciados. 
Para o aluno que não estiver devidamente uniformizado não será permitida a entrada nas dependências do 
colégio. Caso o aluno esteja com casaco que não seja do uniforme, o mesmo será recolhido, e devolvido 
somente aos pais ou responsáveis. 
Aconselhamos adquirir mochila confeccionada com material leve. 
É proibido o uso de sandálias de dedo (tipo chinelo), shorts, boné, boina e similares nas dependências do 
colégio. Não é permitido usar capuz dentro de sala de aula. 
Blusa e agasalho: modelos próprios do Colégio. (não será permitida blusa fora dos padrões estabelecidos)  
Calça comprida ou bermuda: de tactel azul-marinho, ou jeans azul-marinho ou preto sem enfeites e sem 
detalhes. Não pode ser jeans claro. 
Calçado: Tênis simples ou sandália baixa.  
Não será permitido: uso de botas, boné, tênis florescentes, sapatos, chinelos e sandálias de salto alto.   
Será permitido: Para os meninos o uso de bermuda tactel ou jeans preta ou azul-marinho  
A blusa deve estar na altura da cintura, assim como a bermuda deverá ser na altura do joelho.  
 

UNIFORMES DA EDUCAÇÃO FÍSICA - MASCULINO E FEMININO 
 
Camiseta; Bermuda ou short masculino; Bermuda feminina (modelos próprios do Colégio) 
O uso do uniforme de Educação Física só SERÁ PERMITIDO nas aulas de Educação Física, não podendo ser 
usado nas demais aulas e dependências do Colégio. 
 

 


