COLÉGIO DOM BARRETO
Avenida Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670
Fones (0xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: secretaria@colegiodombarreto.com.br

LISTA DE MATERIAIS PARA 2020 – 6º Ano
MATERIAL ESCOLAR:
 8 Cadernos universitários com 96 folhas capa dura (separados por disciplinas distintas: Português, Inglês, Produção de
Textos, Matemática, Ciências Naturais, História, Ensino Religioso e Geografia).
 1 Caderno (capa dura) cartografia milimetrado espiral com 96 folhas com margem (para Geometria).
 1 Caderno de Cartografia com 96 folhas, sem folha de seda, CAPA DURA (para Geografia e História).
 1 Pasta com plásticos transparentes – tipo catálogo – 100 plásticos (EXCLUSIVA para Ciências e Educação Física).
 2 Canetas esferográficas (azul e vermelha).
 2 Lápis preto nº 2.
 1 Caixa de lápis de cor com 24 cores tamanho grande - Faber Castell – Staedtler.
 2 Esquadros de acrílico transparente de 45º e 60º Trident/Desetec (códigos 1521 e 1621).
 1 Compasso sem tira linha de boa qualidade.
 1 Transferidor de acrílico transparente 360º Trident/Desetec (Ref 8310).
 1 Régua acrílica transparente de 30 cm Trident/Desetec (código 7130). Não usar régua flexível.
 1 Apontador com depósito (não é permitido o uso de estilete – o apontador é obrigatório).
 1 Borracha macia e que não borre – látex branca – Tilibra, Faber Castell – Mercur – Record 20.
 1 Tesoura ponta redonda (gravar nome / sobrenome) Mundial – Staedtler – Tilibra.
 1 Tubo de cola branca – Scotch 3M (tipo lápis) 40g ou 1 tubo Tenaz 110g.
 1 Agenda Simples.
 1 Calculadora simples com as 04 operações e com raiz quadrada.
 1 Pen drive.
ATENÇÃO: Os materiais abaixo deverão ser entregues no Colégio nos dias: 21, 22 e 23 de janeiro de 2020, às 8h00, para
conferência. Na impossibilidade de entregar nos dias acima, trazer os materiais, sem falta, no primeiro dia de aula, na primeira
aula dia: 27 de janeiro de 2020.
MATERIAL PARA USO INTERDISCIPLINAR:
 500 Folhas de papel sulfite A4 (210x297mm) marca REPORT ou CHAMEX.
MATERIAL PARA AULA DE ARTE:
ATENÇÃO: Os materiais abaixo deverão estar em uma sacola separada, devidamente identificada com nome completo e Ano
do aluno. Entregar diretamente à professora de Arte. Não serão aceitos vales de papelaria para estes materiais:
 1 Lápis grafite 2B – Regent 9000 Faber-Castell ou Koh-I-Noor.
 1 Caneta permanente preta – ponta média (2.0) – Faber-Castell ou Pilot.*
 1 Caneta permanente preta – ponta ultra-fina (1.0) – Faber-Castell ou Pilot.*
 1 Apontador simples, sem depósito, Faber Castell ou similar.
 4 Tintas acrílicas 60 ml - Nature Colors/Acrilex (preto n° 520, tangerina nº 801, fuchsia n° 804 e verde maçã n° 802) ou
Decorfix Fosca/Corfix (nº 321, nº 309, nº 445 e nº 369).
 1 Borracha branca FC-Max (capa vermelha) da Faber Castell ou borracha Termoplástica com capa A41 Académie
branca da Tilibra.
 1 Caneta nanquim pena mosquito.
 1 Pincel nº 16 – Ref. 815 Tigre ou Ref. 456 Condor – Série Amarela - Chato.
 1 Pincel nº 22 – Ref. 815 Tigre ou Ref. 456 Condor – Série Amarela - Chato.
 50 Folhas de sulfite 120g/m2 - 210mm x 297mm.*
ATENÇÃO: Caso a família prefira, apenas os materiais abaixo poderão ser entregues pelas papelarias. Não dobrar ou enrolar:
 2 Folhas de EVA (preto e marrom) – 400X600x2mm - Seller ou Kreateva.
 2 Folhas de papel cartão (branco e preto).
 3 Folhas de papel color set (azul escuro, preto e marrom).
*Material a ser compartilhado entre Arte, Geometria e Produção de Textos.

RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Livro: Português Linguagens - 6º Ano – Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna - Editora: Atual –9ª EDIÇÃO 2018 - ISBN
978-85-5769-191-9. (ATENÇÃO: Livro recentemente reformulado – adquirir volume da edição especificada).
Livros Paradidáticos:
1. “Contos de muitos povos”, da autora Tatiana Belinky, publicado pela Editora FTD.
2. “Cartas a povos distantes”, de Fábio Monteiro e ilustrações de André Neves, publicado pela Editora Paulinas.
3. “Quem tem medo de Demétrio Latov?”, de Ángeles Durini, publicado pela Editora SM
Observação exclusiva sobre os livros paradidáticos: Pode ser adquirido o livro físico ou e-book. Caso a família opte pelo e-book,
será permitido no Colégio apenas o uso de dispositivos exclusivos de leitura, como o Kindle ou similares. Não será permitido o
uso de tablets.
PRODUÇÃO DE TEXTOS / REDAÇÃO: usará o mesmo livro adotado pela disciplina de Língua Portuguesa.
INGLÊS: Livro: #Insta English - Starter - Student's book & Workbook - Autores: Emma Heyderman, Fiona Mauchline - Editora:
Macmillan Education - ISBN 9788551100554.
Paradidático: (em estudo).
Dicionário: De preferência Oxford ou Longman.
ARTE:
Livro: A arte de fazer arte - 6º Ano - ESPAÇO - Editora: Saraiva (4ª edição 2013 – capa vermelha). Autores: Denise Akel Haddad
e Dulce Gonçalves Morbin. ISBN 978-85-02-21049-3.
MATEMÁTICA:
Livro: 6º Ano – Araribá Plus – Matemática – Editora: Moderna. Edição: 5 ª Edição. Editores responsáveis: Mara Regina Garcia
Gay e Willian Raphael Silva. Formato: Impresso. ISBN: 978-85-16-11261-5.
Obs.: Só o livro, sem o caderno de atividades.
GEOMETRIA: usará o mesmo livro adotado pela disciplina de Matemática.
HISTÓRIA:
Livro: História – Sociedade e Cidadania - 6º ano - Editora FTD
Autor: Alfredo Boulos Júnior - ISBN: 978-85-96-02055-8
Paradidático: em estudo
GEOGRAFIA:
Livro: Teláris – 6 Geografia - 3a. Edição, 2019
Editora: Ática – Autores: José Willian Visentini e Vânia Vlach
ISBN: 978-85-08-19306-6
ENSINO RELIGIOSO:
Livro: Youcat – Catecismo Jovem da Igreja Católica – Editora Paulus - ISBN 978-85-34-94657-5
Bíblia: Antigo e Novo Testamento – Edição de Bolso - Editora Ave Maria (de preferência).
Obs.: Caso tenha uma Bíblia, utilize a mesma. Não precisa comprar.
CIÊNCIAS NATURAIS:
Livro: Observatório de Ciências 6 - Editores responsáveis: Miguel Thompson e Eloci Peres Rios - 2a ed - Editora Moderna, 2015
- São Paulo - ISBN - 978-85-16-10061-2
OBSERVAÇÕES:
1. Poderão ser reaproveitados materiais como: tesoura, apontador, régua, compasso, esquadros, etc, desde que estejam em
boas condições de uso.
2. Solicitamos que, rigorosamente, não sejam utilizados estojos de alumínio e cadernos com mais de 200 folhas. Não
aconselhamos uso de fichários (alguns alunos não conseguem se organizar com as anotações e manutenção do material anotado
no fichário). Feita a opção pelo fichário, seu uso será de responsabilidade do aluno e da família.

3. Ao longo do ano, serão solicitados, de acordo com o desenvolvimento do planejamento nas diversas disciplinas, outros livros
paradidáticos, cujos nomes não constam desta lista.
4. É aconselhável portar, como material diário, um pequeno dicionário da Língua Portuguesa.
5. Aconselhamos também ter em casa, para consultas e estudo extra, uma boa gramática. Sugestões: Gramática: texto, reflexão
e uso – Atual Editora; Gramática teoria e atividades – FTD Editora. Em nossa biblioteca há também várias opções de gramáticas
que podem ser consultadas e retiradas pelos alunos como empréstimo.
6. A responsabilidade pela elaboração desta lista é da Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional do Colégio Dom
Barreto.
7. Favor não adquirir ou entregar papéis dobrados ou enrolados, pois isso dificulta o armazenamento, a distribuição e a
utilização.
8. Não será permitido o uso do “livro do professor”, mesmo que os pais ou responsáveis se proponham a cobrir as respostas.
9. Todas as marcas solicitadas são sugestões para garantir a qualidade das atividades realizadas, facilitar a busca, a
identificação e a aquisição dos produtos nas Livrarias e Papelarias. Porém, poderão ser adquiridas outras marcas, desde que
não comprometam a qualidade do trabalho.
10. PROJETO ANUAL- OLIMPÍADAS/2020: neste ano, realizaremos o projeto Olimpíadas, que será desenvolvido pela disciplina
de Educação Física, sob a coordenação da área de Exatas, durante o ano todo, culminando com as competições internas
esportivas no mês de outubro. Serão destacados valores e feitas observações tanto relacionadas às práticas esportivas quanto
ao comportamento das torcidas (alunos). Serão realizadas também atividades e exposições ou apresentações relacionadas a
temas que serão trabalhados ao longo do ano, focando sempre a formação global do indivíduo e do seu coletivo. Para esse
projeto, os alunos necessitarão de materiais não listados neste documento, pois irão variar de acordo com os temas e propostas
dos trabalhos a serem desenvolvidos, além da confecção de uma camiseta por equipe, com custo dividido entre os membros.
Como o Colégio não solicita material coletivo no Ensino Fundamental II, as famílias precisarão reservar por volta de R$100,00
para esse projeto.
11. Os materiais específicos para os trabalhos de grupo serão organizados entre os alunos.
12. Seguem abaixo as informações / sugestões sobre as livrarias e papelarias onde consta nossa lista de material.
Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2020
Bagatele Papelaria e Presentes
Av. Monte Castelo, 76 – Jardim Proença
Fone: 3234-3804 / 3237-2617
E-mail: bagatelepapelaria@yahoo.com.br

Modelo Papelaria e Livraria
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro
Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977
E-mail: modelopl@terra.com.br

Papelaria Colegial
Av. Imigrantes, 228 Centro - Valinhos
Fone: 3871- 4787 / 3299-5474/ 3299-5475
E-mail: valinhoscolegial@terra.com.br

Papelaria Paulino
R. Dr. Quirino, 1234 – Centro
Fones: 3739-9090
E-mail: apelariapaulino@papelariapaulino.com.br

Papelaria Castelo
R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo
Fone: 3284-2323
E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br
E-mail: vendas1@papelariacastelo.com.br
(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo)

Papelaria Judá
Av. Baden Powell, 371 – Jd Nova Europa
Fone: 3324-5630 /98976-1935
E-mail: contato@papelariajuda.com
Papelaria Chapadão
Rua Santo Antônio Claret, 34- Jd. Chapadão
Fone: (19) 3243-4188 (19) 3243-3368
E-mail: vendas@papelariachapadao.com.br

