
NEP/INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO OESTE PAULISTA 
Rua Rio Tapajós, nº 70 – Ilha Solteira/SP - Fone: (18) 3743-6644 – site: www.nepobjetivo.com.br (área do aluno) 

Relação de Material Básico - Ano: 2020 

 6º Ano – Ensino Fundamental II
 

A) MATERIAL A SER ADQUIRIDO.  
Materiais de uso pessoal do(a) aluno(a): 

 Borracha. 

 Canetas hidrográficas coloridas.  

 Cola em bastão (tipo Pritt). 

 Compasso. 

 Esquadros de 45º e 60º. 

 Lápis de cor. 

 Lápis HB ou lapiseira. 

 Régua de 30 cm. 

 Tesoura. 

 Transferidor. 

 01 atlas geográfico (Sugestão: Maria Elena Simielli). 

 01 caneta marca texto.  

 01 dicionário da Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio ou Houaiss). 

 01 dicionário de Português-Inglês / Inglês-Português (sugestão: Longman).  

 01 livro paradidático: O livro pode ser novo ou usado, mas é importante que o aluno não 
conheça e seja adequado para a idade. 

 01 pasta com elástico. 

 04 cadernos de 100 folhas ou 02 cadernos de 100 folhas e outro de 10 matérias(200fls). 
OBSERVAÇÃO:  
 Para os alunos que já possuem dicionários/atlas em bom estado poderão usar os mesmos. 
Lembrando que é possível aproveitar os materiais do ano anterior. 
 

Materiais para entregar na escola: 

 01 bloco de fichário; 

 01 caixa de MDF tamanho 20x30x10. 

 01 durex largo. 

 01 filipinho – color cards. 

 01 resma de sulfite. 
 

B) SECRETARIA:  
Relação de documentos para Matricula. 
Do aluno:  

 Transferência Escolar. 

 Histórico Escolar do Ens. Fundamental. 

 01 xerox da Certidão de Nascimento. 

 01 xerox do R.G. 

 01 foto 3x4 recente (pode ser digitalizada).   
Do Responsável Financeiro:  

 01 xerox da Certidão de Casamento. 

 Xerox do R.G. e do CPF.  

 Xerox comprovante de Residência (p/ entrega de boleto). 
Observações: 
 Para rematrícula: se a documentação do prontuário estiver correta, é necessário 
somente 01 foto 3x4 recente (pode ser digitalizada).   
 Manter atualizados o E-mail e Celular do Responsável Pedagógico e Financeiro. 

Em toda caminhada, há sempre um Objetivo! 

Início das Aulas: 27/01/2020.  

Horário de Entrada: 7h30min. 


