
                COLÉGIO DRUMMOND 
MATERIAIS SUPLEMENTARES INDIVIDUAIS - 2020 
 

         6° Ano 
 
ENTREGAR NO COLÉGIO      LIVROS 1º SEMESTRE             
   
• 01 caneta permanente preta 
• 01 tubo de cola tenaz 90 gramas 
• 02 folhas de papel cartão preto 
• 200 folhas de papel sulfite branco A4 (Arte) 
• 1 rolo de fita dupla face 
• 1/2 m de contact transparente 
• 03 folhas de color set vermelho 
• 03 rolos de papel crepom verde 
• 06 folhas de papel de seda laranja 
• 01 bloco de canson A4 (arte) 
• 02 folhas de cartolina laminada preta 
• 01 caixa pequena de clipes  
• 01 pote 250 ml de tinta guache azul 
 
DEIXAR NA MOCHILA 
• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores  
• 02 lápis pretos nº 2 
• 01 caixa com 12 canetas hidrocor 
• 01 tubo de cola bastão 40g  
• 01 marca texto amarelo 
• 01 caneta esferográfica azul e uma vermelha 
• 01 estojo duplo 
• 02 borrachas macias 
• 01 pasta de capa dura com 20 plásticos (Artes) 
• 01 pasta de capa dura com 50 plásticos (Produção       

de Textos) 
• 01 bloco de 50 folhas de fichário  
• 01 tesoura sem ponta (para canhoto adquirir tesoura 

especial) 
• 01 dicionário Aurélio 
• 01 dicionário bilíngue Inglês/Português 
• 01 calculadora simples 
• 02 cadernos universitários de 100 folhas p/ 

Português e Matemática  
• 01 caderno (de 10 matérias) para Ciências, 

Geografia, Inglês, História, Filosofia e Espanhol. 
 

 
Material para Desenho Geométrico 
• 01 régua (30 cm)  
• 01 transferidor de 180º 
• 01 jogo de esquadro (com dois) 
• 01 compasso de “boa qualidade” 
• 01 estojo de grafite para compasso 
• 01 lapiseira nº 07 com estojo de grafite macio  

• 01 pasta (polionda) com elástico para guardar e      
transportar todo material  
1º - Malala, a menina que queria ir para a escola 
  Autora: Adriana Carranca 
  Ed. Companhia das Letrinhas 
2º - A bolsa amarela   
  Autora: Lygia Bojunga 
  Editora: Casa Lygia Bojunga 
 
LIVROS 2º SEMESTRE 
 
3º - Debaixo da ingazeira da praça 
  Autora: Tânia Alexandre Martinelli 
  Editora Saraiva, 2005 
4º - Nós e os outros: Histórias de diferentes culturas 
  Autor: Gonçalves Dias e outros 
  Editora: Ática 
 
 
 
 
 
 
 
Todo o material suplementar deverá ser etiquetado e 
entregue até 21 de janeiro, das 9h às 11:30h ou das 13h 
às 17h, na sala 416 do bloco 4.  
Na entrega, o material será conferido na presença do 
responsável. 
 
 
 
Início das aulas: 03 de fevereiro de 2020 
 


