Lista de Material da 6º Ano do Ensino Fundamental para 2021
Materiais comuns a várias disciplinas:
 bloco personalizado da escola;
 régua;
 lápis ou lapiseira;
 canetas;
 borracha macia;
 lápis de cor;
 canetas hidrocor;
 cola líquida;
 tesoura;
 50 folhas A4 para desenho;
 30 folhas A3;
 1 pacote de folhas coloridas;
 Caneta marca-texto.
História
 Caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado).
Geografia
 Caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado);
 10 folhas de papel vegetal.
Ensino Religioso
 1 caderno pequeno de 96 folhas (aluno da escola deve usar o mesmo do 5º Ano).
Ciências
 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado).
Matemática
 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado).
Português
 1 caderno grande folha A4 de 96 folhas (individualizado).
Inglês
 1 caderno pequeno (aluno da escola deve usar o mesmo do 5º Ano);
 1 dicionário inglês/português (opcional) – Sugestão Oxford Escolar.
Educação artística
 15 folhas A3;
 1 pasta A3 para as folhas e os trabalhos;
 15 folhas de desenho A4;
 1 caneta preta para retroprojetor.
Importante:
 Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados.
 Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar o peso dos mesmos, pois
cadernos de capa dura são bem mais pesados que outros; o mesmo se refere à mochila.
Procure optar por materiais mais leves.
 Os materiais do 5º ano, que se encontram em bom estado, podem ser utilizados ainda no
6º ano.
 Para Educação Física, recomenda-se o uso de tênis adequado anatomicamente para
absorver impactos. Evitar tênis tipo AllStar.

Livros Adotados da Editora Moderna
ATENÇÃO
Em função da Pandemia do COVID19, orientamos para segurança de todos, que a compra seja
feita prioritariamente pela internet ou na livraria de sua preferência.
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no
endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto de
15%.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no dia 22/02 e 23/02 das 08h às
18h para as famílias que tiverem compra efetuada no sistema, com todas as medidas de segurança
necessárias. (Somente kits completos contendo todas as obras didáticas da Editora Moderna
adotados para a série serão entregues na escola, caso queira receber em casa, optar pela opção
abaixo).
LIVROS AVULSOS adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno.
(caso a opção seja todos os livros, basta selecionar nesse formato para compor o kit completo e
receber em casa).
Os livros serão utilizados já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros
estejam disponíveis no Colégio para entrega nesse período, é sugerido efetuar a compra até o dia
31/01/2021, em função da logística de entrega.

Vantagens da compra via e-commerce
modernacompartilha.com.br
• Descontos Especiais para as Famílias
• Parcelamento sem juros em até 10x
(parcela mínima R$40,00)
• Economia de tempo
• Compra segura e fácil

Livros Didáticos do 6º Ano do Ensino Fundamental para 2021


História
Polígrafo que será encaminhado pela escola.
Fazer a impressão e encadernação para melhor manuseio.



Geografia (ISBN 978 85 08 15811 9)
GEOATLAS
34ª Edição
SIMIELLI, Maria Elena.
Editora Ática.
Livro: Geografia 6 (ISBN 978 85 16 11210 3)
Projeto Araribá Plus
Editora: Moderna



Matemática (ISBN 978-85-16-11261-5)
Livro: Matemática 6
Projeto Araribá Plus
Editora: Moderna



Ciências (ISBN 978 85 16 11235 6)
Araribá Plus 6
5ª edição
Editora: Moderna



Português (ISBN 978 85 16 11174 8)
Livro: Português 6
Projeto Araribá Plus
5ª Edição
Editora: Moderna
OBS: Somente livro texto. Não adquirir o Caderno de Atividades.



Inglês (ISBN 978-85-16-11182-3)
Livro: #MAKERS 1: English on the move.
1º Edição
Editora Moderna.



Dicionário da Língua Portuguesa com a Nova Ortografia

