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RELAÇÃO DE LIVROS DO 6º ANO - 2019

 LÍNGUA PORTUGUESA
Título: Português Linguagens - 9ª edição
Autores: Willian Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora: Atual
ISBN: 9788557691919
 INGLÊS
Título: All Clear - Student’s Book Pack -1
Autores: Fiona Mauchline e Daniel Morris
Editora: Macmillan Education
ISBN: 9786685732511
 HISTÓRIA
Título: Araribá Plus - História - 5ª edição
Autores: Obra coletiva
Editora Executiva: Ana Cláudia Fernandes
Editora: Moderna
ISBN: 9788516111946
 GEOGRAFIA
Título: Araribá Plus – Geografia - 5ª edição
Autores: Obra coletiva
Editor Executivo: Cesar Brumini Dellore
Editora: Moderna
ISBN: 9788516112103
 CIÊNCIAS
Título: Ciências - Meio Ambiente
Autores: Armênio Uzunian, Ernesto Birner, Dan Edésio Pinseta e José Eduardo Rezende
Editora: Harbra
ISBN: 9788529404721
 MATEMÁTICA
Título: Matemática e realidade
Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e Antonio Machado
Editora: Atual
ISBN: 9788535717402
 ARTE
Título: Arte & Você
Autores: Fernanda Baukat e José Aguiar
Editora: Positivo – Projeto ECO
ISBN: 9788538551584
Obs.:
- No início de cada trimestre serão solicitados os paradidáticos.
- O valor da apostila de aulas práticas de Ciências (R$ 70,00) será cobrado no boleto de pagamento do
mês de março.
- No primeiro dia de aula, não é necessário trazer os cadernos e livros (apenas o estojo e a agenda).

INÍCIO DAS AULAS – 04/02/2019

RELAÇÃO DE MATERIAL INDIVIDUAL – 6º ANO
 Cadernos:
Matemática – 1 caderno grande 98 folhas.
Português – 1 caderno grande 98 folhas.
Produção Textual – 1 caderno brochurão fino.
Atualidades – 1 caderno brochura pequeno 48 folhas (AMARELO).
Obs.: os demais ficam a critério do aluno, podendo ser um caderno universitário de dez matérias para ser dividido entre as demais
disciplinas.














Lápis preto ou lapiseira;
Apontador;
Borracha;
Lápis de cor (12 cores);
Marca texto;
Régua de 30 cm (exceto régua de metal);
Calculadora simples;
Caneta esferográfica azul (transparente tipo “bic”) e vermelha;
Tesoura de ponta redonda;
Cola bastão;
1 pasta para guardar provas e trabalhos;
Pen Drive 1 GB;
Agenda escolar 2019 entregue pela Escola (uso obrigatório).

Obs.:
Todo material do aluno deve ser identificado, inclusive os agasalhos de frio;
Não é permitido o uso de corretivo;
Não é permitido o uso de estilete ou outro material cortante;
Não trazer material estranho às práticas de sala de aula (esse poderá ser retido pelo Professor / Coordenador).
Importante:
O uso do fichário nesta faixa de idade, pelo que temos observado é muito desaconselhável, pois dificulta o
acompanhamento por parte dos professores, família e o próprio aluno que muitas vezes se perde, dificultando a
organização necessária na hora dos estudos. Caso o aluno opte pelo fichário e não consiga se organizar, a Escola poderá
solicitar a troca por cadernos.
OS ALUNOS DEVERÃO TER PARA CONSULTA:
Dicionário de Língua Inglesa:
• Longman – Dicionário Escolar
• Oxford escolar para estudantes brasileiros de Inglês – opcional com o mini CD rom
Dicionário de Língua Portuguesa:
• Mini Houaiss – adaptado à reforma ortográfica
• Mini Aurélio – adaptado à reforma ortográfica
LISTA DE MATERIAL DE ARTE
















1 lápis 4B ou 6B;
1 borracha;
1 tesoura de ponta redonda;
1 rolinho de durex colorido;
Caneta hidrográfica 12 cores;
1 pincel chato nº 16;
6 Tintas Acrílicas ou guache - cores diversas entre essas a branca e preta (em bisnaga ou líquida) fosca;
1 bloco de Papel Canson gramatura 140g/m 2 – A4 (guardar na pasta);
1 pacote de papel A4 (210 x 297mm) 120g/m 2 (8 cores) (guardar na pasta) – 45 folhas;
1 pasta de arquivo com 20 plásticos formato A4;
1 caixa de lápis de cor;
20 folhas de papel sulfite (A4) (guardar na pasta);
1 caneta de CD de cor preta;
1 tela 20x20 cm;
1 folha de scrapbook estampada (dobrar e guardar na pasta);
Obs: Guardar os materiais de Arte em casa e trazer à medida que forem solicitados.
Outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano letivo.
Trazer camiseta velha para as aulas de pintura.
Colocar nome e turma nos materiais.

