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Código ISBN

PORTUGUÊS
Geração Alpha: Língua Portuguesa 6º Ano
Autores: Cibele Lopresti Costa, Everaldo
Nogueira, Greta Marchetti.
3ª ed. São Paulo. Edições SM, 2019.

Edições SM

978-85-418-2346-3

Produção de Texto - 6º ano
Autores: Tatiane Brugnerotto e Rosemeire
Alves.
1ª ed. São Paulo. FTD, 2017.

FTD

978-85-96-01163-1

Moderna

978-85-16-12032-0

Dicionário de bolso em edição revisada
e atualizada conforme o Novo Acordo
Ortográfico.
(Sugestão: “Mini Aurélio”)
OBS1: Trata-se do mesmo dicionário
adotado na turma 5 em 2020; não é
necessário adquiri-lo.
OBS2: Livros paradidáticos serão pedidos
ao longo do ano.
- 1 pasta clear book azul com 25 envelopes
plásticos.
- 1 caderno universitário com 96 folhas (à
escolha do aluno).
MATEMÁTICA
Matemática: Compreensão e prática
6º ano
Enio Silveira e Claudio Marques
6ª Ed. 2019
-Transferidor alemão (triangular) (*)
-1 pasta clear book vermelha 30 folhas
-1 caderno de 200 folhas (grande)
-1 régua transparente de 30cm
- 1 par de esquadros

CIÊNCIAS
CIÊNCIAS NATURAIS APRENDENDO
COM O COTIDIANO - 6º ano
Eduardo Leite do Canto e Laura Celotto
Canto, 7ª edição. São Paulo.

Moderna

9788516119171

Moderna

9788516111946

Moderna

9788516113513

Moderna

9788516117931

- 1 caderno universitário com 96 folhas
- 1 pasta clear book verde com 25
envelopes plásticos
OBS: Livros paradidáticos poderão ser
pedidos ao longo do ano
HISTÓRIA
ARARIBÁ PLUS – HISTÓRIA 6
Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela
Editora Moderna
5ª edição
- 1 caderno universitário com 96 folhas
- 1pasta clear book laranja com 25
envelopes plásticos
- 1 pasta grossa laranja com elástico
- 1 pendrive (Stick USB)
OBS1: O pendrive pode ser
compartilhado com as demais disciplinas.
OBS 2: Livros paradidáticos poderão ser
pedidos ao longo do ano
GEOGRAFIA
EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS - 6º ano
Autores: MELHEM ADAS E SÉRGIO
ADAS 3ª edição - São Paulo - 2018
ATLAS GEOGRÁFICO –
ESPAÇO MUNDIAL
FERREIRA, Graça Maria Lemos
5ª edição. Revista e ampliada
São Paulo, 2019
1 caderno com 96 folhas
OBS 1: O atlas será utilizado durante
todo o Ensino Fundamental II
OBS 2: Livros paradidáticos poderão ser
pedidos ao longo do ano
GL
-Pasta clear book amarela, com
aproximadamente 25 envelopes plásticos

ALEMÃO - DaF
-Pasta clear book amarela, com
aproximadamente 25 envelopes plásticos
-1 caderno de pauta PS (*)
-1 pasta grossa com elástico (plástico)
-1 Pen-drive
-canetas verde e vermelha
ARTES VISUAIS
- 01 lápis grafite 6B
- 01 borracha que apague (Ex: Pentel)
- 01 maço de papel A4 (só para alunos
remotos)
- 01 apontador
- 01 tesoura de metal (adequada à faixa
etária)
- 01 cola bastão
- 01 régua de 30 cm
- 01 caixa de pilot grosso, 12 cores
- 01 caixa de lápis de cor, aquarelável,
24 cores
OBS: alguns materiais específicos poderão
ser solicitados ao longo do período letivo
híbrido para o desenvolvimento projetos.
INGLÊS
- 1 caderno universitário com 96 folhas.
- 1 pasta Clear Book, de qualquer cor,
com 30 envelopes plásticos.
- 1 Pasta grossa, de qualquer cor, com
elástico.
NaWi
1 Caderno quadriculado (0,5 cm)
1 pasta de grampo mola
1 dicionário - Langenscheidt
Taschenwörterbuch Portugiesisch
OBS: Esse dicionário é o mesmo utilizado
em DaF e GL

978-3-46811275-1

Equipamento eletrônico
Para realização das atividades escolares é
necessário o uso de equipamento
eletrônico de uso individual, tais como:
tablet, notebook ou smartphone.
Ressaltamos que tablets ou notebooks são
os mais recomendados para o tipo de
trabalho que será executado.
(*) Vendidos / Erhältlich bei: Castelinho Uniformes (Rua Real Grandeza, 178,
Botafogo) + Originalstore https://www.originalstore.shop/corcovado

