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6º ano / Ensino Fundamental II
LIVROS DIDÁTICOS
Língua Portuguesa
Matemática
Geografia
Ensino Religioso
História
Ciências
Produção de Texto
Espanhol

Inglês

CEREJA, Wiliam R.; MAGALHÃES, Thereza C. Português: linguagens. 8. ed.
Atual, 2014. (6º ano)
DANTE, Luiz Roberto. Projeto Telaris. Ática, Ed 2015 (Reformulado). (6° ano)
Geografia - Espaço e Vivência - (Plurall) 6º Ano - 5ª Ed. 2016 Editora Atual,
Boligian, Levon / Martinez, Rogério / Vidal, Wanessa Pires G.
INCONTRI, Dora; BIGHETO, Alessandro C. Todos os jeitos de crer vol1. 2ª ed.
Ática, 2013.
História mosaico, (Plurall) 6º ano, VICENTINO, Cláudio, 2ª Ed - São Paulo:
Scipione, 2016.
AGUILAR, João Batista. Para viver juntos Ciências. 3ª ed Reformulada (6º ano). São Paulo SM, 2014.
Produção de Textos: ensino fundamental 6º ano / Rosemeire Aparecida Alves,
Tatiane Brugnerotto conselvan. 1 ed. São Paulo: FTD, 2017.
Acentos del español, volume 1 / Editora responsável Arancha Pablos Zúñiga. 1.
Ed. - São Paulo: FTD, 2014. (Coleção acentos del español)
GOLDSTEIN, Ben; JONES, Ceri. Uncover 1 Combo A - Student´s Book e Workbook,
1-5 Includes Video Worksheets - Cambridge - Dicovery Education, 2015.
Não haverá problema o aluno adquirir o GOLDSTEIN, Ben; JONES, Ceri. Uncover 1 Student´s Book - Cambridge - Dicovery Education, 2015. Volume único.

MATERIAL COMPLEMENTAR
- 8 cadernos pautados de 100 folhas, tamanho
ofício. Não é permitido o uso de fichário;
- 1 caderno pequeno, brochura;
- 1 caderno com folhas quadriculadas;
- 1 caixa de lápis de cor;
- 1 régua transparente de 30 cm;
- 1 tesoura sem ponta;
- 1 compasso;
- 1 transferidor;
- 1 jogo de esquadros;
- canetas, lápis, borracha, apontador;
- 1 calculadora com as operações básicas e
teclas: M+, M-, MRC, % e √;
- 1 atlas geográfico atualizado - Sugestões:
Atlas, da Coleção Melhoramentos ou da FTD;

- 1 minidicionário da Língua Portuguesa;
- 1 Dicionário escolar espanhol-português /
português-espanhol;
- 1 Dicionário escolar inglês-português /
português-inglês;
- 1 jaleco de manga curta para o laboratório.
Escrever o nome no bolso externo.
Arte:
- 1 pasta aba elástico ou polionda, na cor
amarela, com até 5 cm de espessura (para folha
papel A4).
- 1 bloco de papel tipo camon – desenho –
folhas brancas – 140 g/m2 – tamanho A3.

IMPORTANTE:
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e a turma.
 Os livros de literatura e os paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo.
 A agenda será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
 O uso do uniforme oficial do Colégio é OBRIGATÓRIO.
 O aluno só deverá participar das atividades escolares devidamente uniformizado.
 O uniforme oficial do Colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária; agasalho tactel ou
moleton, calça tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
 Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel; meninas – blusa regata e
calça legging ou de helanca.
 O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de sandálias, chinelos,
sapatos de borracha ou plástico, tipo Croc.
 O aluno poderá utilizar calça ou bermuda jeans (sem desfiado ou bordado).
 Relembramos que NÃO será permitida a entrada de alunos com agasalho que não seja o exigido pelo
Colégio.
 As blusas de eventos do Colégio só serão permitidas por determinados períodos.

