Lista de Material Escolar
6º ano – Ensino Fundamental 2019
 Livros e cadernos:
 História: História/Sociedade/Cidadania (Nova Edição)- 6º ano
Alfredo Boulos Júnior – Editora F.T.D. ISBN - 9788520003671
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas
...............................................................................................................................................................................................................
 Ciências: Entendendo a Natureza. O mundo em que vivemos - 6º ano
César, Sezar e Bedaque – Editora Saraiva ISBN - 9788502207219
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas
...............................................................................................................................................................................................................
 Matemática: Matemática – Compreensão e prática – 6º ano (4ª Edição)
Ênio Silveira e Claudio Marques – Editora Moderna ISBN - 9788516107901
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas
...............................................................................................................................................................................................................
 Português:
 Português: Português/Linguagens
Autor: William Cereja e Thereza Cochar – Editora Atual

ISBN - 9788557691919

 Gramática: Curso Prático de Gramática – Plurall – Editora Scipione - Edição Renovada – (será utilizada durante
todo o Fundamental II) ISBN - 9788547400279
Autor: Ernani Terra
...............................................................................................................................................................................................................

 Livros paradidáticos:
→ 1º bimestre: ¨O Livro das palavras - Autora: Ricardo Azevedo – Editora do Brasil
→ 2º bimestre: ¨Viagem ao Centro da Terra - Júlio Verne – Adaptação: Luiz Helfand – Editora Farol Hq
→ 3º bimestre: ¨Diário Inventado¨ – Autor: Flávia Savary – Editora FDT
→ 4º bimestre: ¨Alice no país da Mentira¨ – Autor: Pedro Bandeira – Editora Moderna
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas (Redação)
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas (Gramática)
 01 caneta marca-texto
 Minidicionário – Língua Portuguesa
Obs.: Minidicionário com a REFORMA ORTOGRÁFICA – Houaiss – Ed. Moderna ou
Minidicionário SOARES AMORA – Editora Saraiva
..............................................................................................................................................................................................................
 Geografia: Espaço e vivência – 6º ano – Autores: Levon Boligian, Rogério Martinez, Andressa Alves, Wanessa
Garcia – Editora Atual ISBN - 9788557690134
 Atlas Geográfico – Leda Isola e Vera Caldini - Editora Saraiva (O Geoatlas será utilizado até o 9º ano)
Obs.: Caso o aluno já tenha um atlas atualizado de outra editora, este será aceito.
 01 caderno grande capa dura pautado de 96 folhas
...............................................................................................................................................................................................................
 Inglês: LOG IN TO ENGLISH 1 – Student’s Book & Workbook – 2nd Edition – Izaura Valverde – Editora
Richmond
 01 caderno grande capa dura pautado de 40 folhas ISBN - 9788516089559

 Educação Artística:
 Lista de material (O material pedido ficará com o aluno):
→ 01 bloco A4 com margem
→ 01 caderno de desenho sem pauta
→ 01 régua transparente milimetrada de 30 cm
→ 01 par de esquadros
→ 01 transferidor de 180º ou 360º
→ 01 compasso com adaptador para lápis ou caneta
→ 01 caixa de lápis de cor
→ 01 caixa de hidrocor
→ 01cola
→ 01 tesoura sem ponta
→ 01 bloco color set ou color cards
 Outros materiais serão pedidos no decorrer do ano de acordo com a atividade plástica a ser executada.
...............................................................................................................................................................................................................
 Material individual:
→ 01 agenda
→ 01 apontador com depósito
→ 01 borracha
→ 02 canetas esferográficas (01 vermelha e 01 azul)
→ 02 lápis pretos ou 01 lapiseira
→ 01 corretivo Toque Mágico (ou qualquer outro à base d’água)
→ 01 jaleco branco (laboratório)
→ 01 resma de papel ofício a ser entregue na “secretaria”
Observações:
 Todo o material deverá ficar com o aluno, trazendo somente os materiais do dia.
 Encapar com plástico transparente todos os livros e cadernos e etiquetá-los com nome completo, ano e turma.
 Proibido o uso de corretivo “Liquid Paper”.

