
  

 
  

 

Lista de Materiais 2017 – Ensino Fundamental – 6º ano 
O aluno deverá adquirir os livros e materiais didáticos antes do início do ano letivo. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
- 1 caderno universitário exclusivo para português. 
- 1 caderno exclusivo para produção textual.  
- Dicionário - Pequeno Dicionário HOUAISS da Língua 

Portuguesa – inclui código de acesso ao dicionário digital – Ed 
Moderna 
- Livro didático de Português – Sistema de Ensino Poliedro 

6º ano EF. 

 
Livro de Literatura - 

Leitura de Férias - O Pequeno Príncipe – Saint Exupery- 
Editora Agir. 

MATEMÁTICA 
- 1 Caderno universitário (não quadriculado) exclusivo 
para Matemática (100 folhas). 
- 1 Caderno quadriculado pequeno (50 folhas) 
- Régua,  compasso, esquadro e transferidor. 
- Livro de Matemática - Sistema de Ensino Poliedro 6º 
ano EF. 

CIENCIAS 
- 1 caderno universitário, 50 folhas, exclusivo para este 
Componente Curricular. 
-  Livro - Gewandsznajder, Fernando – Projeto Telaris - 
Ciências - 6º ano – 2ª Ed.. Editora Ática. 

EDUCAÇÃO FISICA 
- É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as 
aulas de Educação Física, inclusive calçado adequado (tênis). 

 
ENSINO RELIGIOSO 
- 1 caderno pequeno exclusivo para este componente 

curricular. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
- 1 caderno pequeno (de preferência o mesmo do ano 
anterior) 
- Livro de Espanhol - ALMEIDA, Adriana Pedro de e 
AMENDOLA, Roberta. Ventana al Español, vol. 1, Santillana, 

Editora Moderna. 
- DIAS, Miguel; TALAVERNA, Garcia. Dicionário Santillana 
para estudantes: espanhol/português – português/espanhol. 
Editora Santillana/Moderna. 

LÍNGUA INGLESA 
- 1 caderno pequeno (de preferência o mesmo do ano 
anterior) 

- Livro de Inglês - Sistema de Ensino Poliedro 6º ano 

EF. 

- Dicionário Bilíngue - Dicionário Oxford Para Estudantes 
Brasileiros Inglês/Português, Português/Inglês. Ed. Oxford 

HISTÓRIA 

- 1 caderno exclusivo para este componente curricular  
- Livro - COTRIM, Gilberto; RODRIGUES, Jaime. Historiar. 6º 
ano. São Paulo: Saraiva Editora. 

 

GEOGRAFIA 

- 1 caderno exclusivo para este Componente Curricular  

- Atlas geográfico - SIMIELLI, Maria Elena– Geoatlas – 
Ed. Ática.( cor branca com detalhes em azul) 

ARTE 
1 Caderno pequeno exclusivo para este componente 
curricular. 
1 Caixa de Giz de cera 
1 Caixa de lápis de cor 
1 Conjunto de canetas hidrocor 
1 Caneta fine pen (Faber Castel) ou finestyle (Bic) 
-  Régua, borracha, lápiz 6b, Tesoura, cola e Pinceis 
Outros materiais serão solicitados  ao longo do ano, conforme 
necessidade. 

MÚSICA 
1 Caderno pequeno exclusivo para este componente 
curricular. 
Outros materiais serão solicitados  ao longo do ano. 
 

MATERIAIS DIVERSOS 
- 1 Pasta polionda com divisórias ou uma pasta para cada 
componente curricular. 
- 1 Pen Drive com capacidade mínima de 4GB. 
- Régua, lápis, borracha, lápis de cor, Tesoura, cola. 
Outros materiais serão solicitados  ao longo do ano. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA GEOGRAFIA  e ARTE(opcional) 

 
GEOGRAFIA  - GARCIA, Valquiria, Geografia. Projeto Convergências 6. Ed.SM. 

- Projeto Araribá Plus Geografia -  6º ano do Ensino Fundamental – Editora Moderna 
 

ARTE   - Projeto Araribá Plus Arte -  6º ano do Ensino Fundamental – Editora Moderna 
 
Observações: 

 O material pedagógico poderá ser encontrado nas lojas indicadas no verso. 
 Os livros de português, matemática e inglês (Sistema de Ensino Poliedro) estarão à venda somente 

na Livraria Athenas. 
 Os livros de literatura para os três trimestres serão divulgados no site do Colégio. 

http://www.colegiomaededeus.com.br/biblioteca/leituras_1trimestre.asp 
 Todo material deve ser identificado com o nome do aluno. 
 Uniforme: uso obrigatório até a 3ª série do Ensino Médio. O aluno deverá vir à escola, identificado com o 

uniforme completo e pode ser adquirido nas lojas conveniadas. 
 

Reunião com pais: 22 de fevereiro às 19h. 
 
 

Início das aulas: 20 de Fevereiro de 2017. 
 


