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6º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS DO(A) EDUCANDO(A) 

[Indo e voltando diariamente, sob a responsabilidade do(a) educando(a).] 

QTD. DESCRIÇÃO 

01  bloco de papel - tamanho A4, 140g/m2 com 20 folhas, capa dura com espiral 

01 borracha branca 

01 caderno de 12 matérias, para distribuir com os componentes curriculares 

01 caderno de Produção Textual 

01 caderno pequeno, capa dura, 48 folhas para Educação Física 

01 caixa com 12 cores de hidrocor 

01 caixa de lápis de cor  12 cores (madeira) 

02 canetas azuis ou pretas 

01 compasso com trava e proteção na ponta 

02 lápis grafite 

03 pares de luvas, para uso no laboratório 

01 pasta tipo catálogo, com 30 sacos (caso já tenha do ano de 2020, não precisa comprar).  

01 régua de 30 cm transparente 

01 tesoura sem ponta 

01 transferidor de 1800 com furo no centro 

01 tubo de tinta dimensional 3D color (cores diversas) 

 

 



 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

COMPONENTE 

CURRICULAR  
CAPA TÍTULO AUTOR(A) EDITORA 

ARTE / 

CIÊNCIAS / 

ENSINO RELIGIOSO / 

GEOGRAFIA / 

HISTÓRIA / 

LÍNGUA PORTUGUESA / 

MATEMÁTICA 
 

Sistema Marista de 

Educação 

 

Vários 

autores 
FTD 

LÍNGUA INGLESA 

 

LOG IN to English 1.   

2nd Edition.  

Student's book & 

workbook 

Vários 

autores 
Richmond 

LÍNGUA PORTUGUESA 

DICIONÁRIO 

 

Sugestão de 

dicionário 

Minidicionário da 

Língua Portuguesa 

Edição: conforme o 

Novo Acordo 

Ortográfico 

* Caso já tenha 

algum dicionário, 

não precisa 

comprar. 

Silveira 

Bueno 
FTD 

GRAMÁTICA 

 

360°- Aprender e 

Praticar Gramática 

  

Vol. Único  

Mauro  

Ferreira 
FTD 

 

https://www.livrarialoyola.com.br/busca2.asp?secao=livros&codsec=46&var1=&var2=VARIOS%20AUTORES&var4=&var5=0&var6=&var7=0&var8=0&var9=1&var3=1990
https://www.livrarialoyola.com.br/busca2.asp?secao=livros&codsec=46&var1=&var2=VARIOS%20AUTORES&var4=&var5=0&var6=&var7=0&var8=0&var9=1&var3=1990
https://www.livrarialoyola.com.br/busca2.asp?secao=livros&codsec=46&var1=&var2=VARIOS%20AUTORES&var4=&var5=0&var6=&var7=0&var8=0&var9=1&var3=1990
https://www.livrarialoyola.com.br/busca2.asp?secao=livros&codsec=46&var1=&var2=VARIOS%20AUTORES&var4=&var5=0&var6=&var7=0&var8=0&var9=1&var3=1990


 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
CAPA TÍTULO AUTOR(A) EDITORA ETAPA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

 

Vale a pena 

dialogar 

Fernando 

Carraro 
FTD 1ª ETAPA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Não era uma 

vez: contos 

clássicos 

recontados 

Ângelo 

Machado e 

outros 

autores 

Melhoramentos 2ª ETAPA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

A mala de 

Hana: uma 

história real 

Karen 

Levine 
Melhoramentos 3ª ETAPA 

INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

(Obs.: Livro 

vendido, apenas, 

em sites, na 

internet.) 

 

Metodologia 

Científica ao 

alcance de 

todos - 

4ª edição 

Celicina 

Borges 

Azevedo 

Manole 

DURANTE 

AS TRÊS 

ETAPAS 

 

 



 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todo material individual será de uso exclusivo do(a) educando(a) no Colégio, por isso é importante 

estar identificado. 

• Não será permitido o uso de caderno estilo fichário. 

• Os livros didáticos indicados, com exceção dos de Língua Inglesa, Língua Portuguesa Dicionário e 

Gramática, serão entregues, aos(às) educandos(as), na primeira semana de aula, mediante 

comprovação de matrícula disponível no Sistema Acadêmico. 

• Os livros didáticos que compõem o SME são dos componentes de Língua Portuguesa, Artes, 

Geografia, História, Ensino Religioso, Ciências e Matemática. 

• Os(As) educandos(as) não necessitarão trazer os livros para conferência nos primeiros dias de aula. 

Cada educador(a) fará a apresentação do livro didático adotado para que o(a) educando(a) possa 

verificar a adequação da aquisição feita. Recomendamos, portanto, que os livros só sejam 

etiquetados e encapados após a primeira semana de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


