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*Obras regionais poderão ser solicitadas durante o ano letivo.  

  
 
 
 

Relação de Livros e Materiais 2019 

6o Ano – Ens. Fundamental II 

 Acesse a plataforma 

https://www2.arvoredelivr

os.com.br/  

 Insira o código de acesso 

fornecido pela secretaria 

do colégio. 

 Siga o passo a passo 

para solicitação do seu 

login. 

 

https://www2.arvoredelivros.com.br/
https://www2.arvoredelivros.com.br/
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 Matemática: 
 
 1 régua 
 1 par de esquadros (30° e 45°) 
 1 transferidor transparente 
 1 compasso 
 1 calculadora simples 
 

 Redação 
 
 Pasta catálogo do Colégio Mendel Vilas 

 Arte: 
 

    O cotidiano de nossas aulas de História da Arte será permeado por atividades práticas 
através das diversas linguagens artísticas que auxiliará na melhor compreensão das aulas 
teóricas. Essas linguagens são instrumentos de comunicação usuais na ação dos estudantes 
sobre o mundo e no fazer pedagógico do professor. As especificidades pertinentes ao 
desenvolvimento e construção do pensamento, especialmente no que diz respeito à 
construção do simbolismo, a capacidade de expressão e o conhecimento do mundo se dão 
em contato com diferentes linguagens e materiais.  
   Os materiais solicitados na lista serão utilizados em todo o processo de ensino aprendizagem 
no decorrer do ano letivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Obra Autor Editora 

Eu e meu Lugar Vania Abreu   Caramurê 
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MATERIAL JUSTIFICATIVA 

 Para melhor organização e variedade de cores, foram 
determinadas cores diferentes para os grupos.  

01 bloco Canson A3 20 folhas – 
gramatura 180 gr 

Realizar desenho, pinturas e colagens. 

01 régua de metal ou plástico 
resistente (30 cm) 

Para uso nos desenhos. 

01 Caneta marcador tipo posca 
qualquer cor  

Desenvolver atividades plásticas e composições. 

02 canetas hidrográficas 
permanentes (preta) 
01 canetas hidrográficas 
permanentes (azul, vermelha, verde, 
amarela) 

Para contorno de desenhos e desenvolver 
coordenação motora fina. 

01 tubo de cola de silicone líquida Trabalhar com produção de composições artísticas 
com materiais diversos.  

02 folha de papelão paraná Confecção de painéis. 

01 rolinhos para pintura Desenvolver diferentes movimentos gestuais. 

01 borracha macia Para desenvolver trabalhos de desenho. 

02 lápis 6B – (preto) Para desenvolver trabalhos de desenho. 

01 tinta guache 250 ml (branca) Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 tinta guache 250 ml (azul) Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 tinta acrílica 250 ml (branca) Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 tinta acrílica 250 ml (azul) Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 pincel 02 Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 pincel 06 Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 pincel 14 Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 pincel 20 
01 pincel 24  

Para desenvolver trabalhos com pinturas. 
Para desenvolver trabalhos com pinturas. 

01 par de sandálias de borracha tipo 
havaianas numeração infantil 

Entregar somente quando solicitado pela Escola, para 
exposição 

½ metro de tecido de algodão 
estampa alegre 

Entregar somente quando solicitado pela Escola, para 
exposição 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 Para garantir o recebimento do Material Didático (Plataforma Eleva) no início das aulas, sua 
aquisição deverá ser realizada no Colégio Mendel Vilas até o dia 25/01/2019.  

 Entregar os materiais de artes preferencialmente no primeiro dia de aula da disciplina. 
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 Para acessar os livros digitais da plataforma Eleva poderá ser utilizado qualquer 
aparelho eletrônico que possua internet, como por exemplo: notebook, netbook, 
desktop, smartphone (acesso on-line), tablet entre outros. Estes aparelhos deverão ter 
no mínimo 16GB de espaço de memória interna.  

 Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo.  
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