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LÍNGUA PORTUGUESA 

Livro Didático: Português Linguagens – William Roberto 
Cereja. Thereza Cochar Magalhães, 6º ano - Editora 
Atual, 8ª edição, 2014. 
 

GRAMÁTICA 

Gramática: (Edição Atualizada – Capa Amarela) 
“Gramática: texto, reflexão e uso” 
Autores: William Roberto Cereja, Thereza Cochar 
Magalhães – 5ª edição reformulada – Ed. Atual, 2015. 
_ 01 caderno de 96 folhas. 
_ 01 Minidicionário (de acordo com a nova Reforma 
   Ortográfica). 
_ 01 caderno grande de capa dura para produção de 
   texto. (pode utilizar o caderno do ano anterior) 
 

MATEMÁTICA 

Livro Didático: Matemática – Compreensão e Prática 
– 6º ano – Cláudio Marques, Ênio Silveira − 2ª edição – 
Editora Moderna, 2013. 

− 01 Apostila de Exercícios (a ser adquirida no Colégio 
em 2017) 

− 02 cadernos grandes de 96 folhas 
 

Geometria  

_ 01 jogo de esquadros 

− 01 transferidor 

− 01 régua (30 cm) transparente 

− 01 compasso 

− 01 caderno de 40 folhas sem pauta 

− 01 pasta polionda para guardar o material de Geometria 

− 10 folhas de papel quadriculado ou milimetrado. 
 

INGLÊS 
Livro Didático: American Think - Combo Starter A 
Student´s Book and Workbook - A1 
Autores: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-
Jones 
Ed. Cambridge 

Dicionário: (opcional) Password – English Dictionary for Speakers of 
Portuguese – com CD, 4ª edição. Martins Editora OU Longman 
Dicionário Escolar – 2ª edição, com CD. (Para ser utilizado como 

material de apoio) 

− 01 caderno grande de 60 folhas só para alunos novatos. (alunos do 
5º Ano de 2015 poderão utilizar o mesmo caderno). 

− 01 caderno pequeno (capa dura) de 60 folhas 
 

ESPANHOL 

Livro Didático: Ventana al Español 1 - Libro del 
Alumno + CD-ROM + lectura. Autoras responsables: 
Adriana Pedro de Almeida, Roberta Amendola. 
Editora Santillana/Moderna. 2ª edição. 
 
 

Dicionário: Dicionário Santillana para estudantes – Editora 
Santillana OU Dicionário Escolar Vox da Língua Espanhola – Editora 
Anaya. Será utilizado em todo ensino fundamental. 
 

− 01 caderno grande de 60 folhas 
 
OIT (Organização Inteligente do Trabalho) 
_ 01 apostila (a ser adquirida no Colégio em 2017) 
_ 01 caderno grande de 60 folhas 
 

ÉTICA E CIDADANIA 
_ 01 caderno grande de 60 folhas. 

 
 
 

INFORMÁTICA 
_01 CDRW para uso individual 
 

CIÊNCIAS 

Livro Didático: Projeto Teláris – Ciências: Planeta 
Terra – 6º ano – Fernando Gewandsznajder – 
Editora Ática, 2ª edição (Edição atualizada) , 
2015. 

− 01 caderno grande de 60 folhas  
 

Material para Laboratório (de uso individual e obrigatório): 

− Jaleco (guarda-pó branco marcado com o nome em local visível) 

− 01 pote de maionese ou azeitona vazio e transparente (entregar 

para a professora e não colocar nome) 

− 01 Apostila de Laboratório (a ser adquirida no Colégio em 2017) 

− 01 caixa de massinha de modelar com 6 cores (Sugerimos não 

comprar tipo soft). Colocar nome (entregar para a professora). 
 

HISTÓRIA 

Livro Didático: Nos dias de hoje − Jogo da História 
– 6º ano – Flávio de Campos, Regina Claro, Miriam 
Dolhnikoff – Editora Leya – 2ª edição (Edição 
atualizada), 2015. 

− 01 caderno grande de 96 folhas 
 
GEOGRAFIA  
Livro Didático: ARARIBÁ PLUS: Geografia 6 – 4ª 
edição – Editora Moderna, 2014. 

 

Livro: Geografia em mapas – Introdução à 

Cartografia, 5ª edição, 2014 – Editora Moderna. 
Autora: Graça Maria Lemos Pereira. 

− 01 caderno grande de 96 folhas  

− Lápis de cor 
 
ARTES VISUAIS 

−  01 lápis HB 

− 01 apontador 

− 01 pote de tinta guache de cor variada 

− 02 tubos de tinta acrílica de cores variadas e vivas. 

− 01 lixa d’água 180 (com nome e série atrás) 

− 01 pasta de plástico com elástico e aba A3-450X325 (para guardar 
trabalhos de artes e com nome e série do aluno) 

− 01 caixa de cola glitter contendo 06 cores variadas. 
 

 
 

    

MATERIAL INDIVIDUAL -  USO DIÁRIO: 

− Agenda do Sistema Logosófico para anotar deveres de casa, 
trabalhos e provas. A agenda será entregue aos alunos, no Colégio, 
no início do ano letivo. 

− Lápis preto ou lapiseira / Borracha / Caneta azul 
− Régua de 30 cm (transparente) / Apontador 
− Tesoura sem ponta / Cola  
− 01 caneta marca-texto 
− 01 pasta com 50 plásticos para guardar textos e exercícios de todas 

as matérias ou uma pasta tipo arquivo com divisórias. 

OBSERVAÇÕES: 

− Os livros e cadernos deverão estar etiquetados com nome e série 
do aluno. 

− Os cadernos poderão ser substituídos por fichário, a critério dos 
pais. 

− Livros de Literatura e Paradidáticos serão indicados ao longo do 
ano. 
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