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A Viverde incentiva o consumo consciente e sugere que os materiais já 
utilizados, mas que em bom estado, sejam reaproveitados. 

 

 

Qtd. MATERIAIS 
01 pasta sanfonada A4 com 12 divisões 
01 agenda grande com 1 PÁGINA POR DIA e espaço suficiente para anotações 
05 cadernos espirais de 96 folhas sem estampas nas folhas 
01 caderno espiral capa dura quadriculado 1x1cm de 96 folhas 
01 caderno de desenho A4 de 48 folhas – espiral sem seda  

01 

estojo escolar contendo: 01 lápis ou lapiseira, 01 corretivo para caneta, 01 
caneta azul, 01 caneta vermelha, 01 caneta hidrográfica preta fina para 
cartografia, 01 borracha, 01 apontador, 01 caneta retroprojetor, 01 caneta 
marca texto, 01 tesoura e 01 cola bastão. 

01 régua transparente – 30cm 
01 transferidor de 180° 
01 jogo de esquadros 
01 compasso 
01 caixa de lápis de cor grande FABER CASTEL  
01 jogo de hidrocor – 12 cores 
5 folhas de papel vegetal  

01 pen drive para uso pessoal  
01 pasta catálogo com 20 plásticos 

LIVROS DIDÁTICOS 
kit de livros UNOi 6º ano  

kit de livro Nave à Vela 
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Observações importantes: 

 É obrigatório o uso do uniforme a partir do primeiro dia de aula, devendo 
o mesmo ser identificado com o nome completo do aluno (NOVOS 
MODELOS DE UNIFORME PARA 2020). 

 
 Não será permitido aos alunos do 6º ano o uso de fichário em substituição 

aos cadernos. 
 
 Todo material de uso individual deverá ser reposto pelo responsável sempre 

que necessário durante o ano. 
 
 Os materiais de uso artístico deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. 

As sugestões de marca ocorrem em função da qualidade, durabilidade e 
manuseio dos materiais, como também, questões consideradas 
importantes para a faixa etária. 

 
 Todos os materiais deverão ser devidamente identificados com nome 

completo e turma. Serão conferidos e caso algum item falte ou seja 
diferente do especificado na lista, a escola solicitará o item correto ou 
faltante pelo Classapp. 

 
 Os horários de aula serão entregues no primeiro dia letivo. Dessa forma, os 

alunos deverão trazer estojo e um caderno de anotações. 

 

LIVRO PARADIDÁTICOS DE LITERATURA 

1º TRIMESTRE 
Memórias de um menino que se tornou estrangeiro  
Autor: Marcos Cezar de Freitas 
Editora: Cortez 

2º TRIMESTRE 

O gênio do crime 
Autor: João Carlos Marinho 
Editora: Global 

O menino no espelho 
Autor: Fernando Sabino 
Editora: Record 

3º TRIMESTRE 
A menina dos sonhos de renda  
Autora: Marília Lovatel 
Editora: Melhoramentos 


