
LISTA DE MATERIAL/2022 – 6º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL II

ATENÇÃO
1) Pensando na organização dos alunos, solicitamos que a lista de material seja providenciada para a primeira
semana de aula.

2) Não deixe de aproveitar os materiais do ano anterior, montando um caderno com as folhas que restaram,
apontando os lápis, aproveitando suas pastas etc.

3) Solicitamos que não tragam fichário.

4) Os livros e cadernos que não têm capa dura deverão ser encapados.

5) Os cadernos não podem ter folha "picotada", pois as folhas se soltam e o caderno não "aguenta o ano".

6) Lembramos que outros livros, como os de literatura (roda de biblioteca e leitura compartilhada), paradidáticos
(pesquisa) ou cadernos de atividades, poderão ser solicitados em outras oportunidades durante o ano.

7) Todo o material: cadernos, livros, etc – devem ser etiquetados com o nome completo do aluno, turma e disciplina.

8) Como opção de compra, os livros didáticos da Editora Moderna podem ser adquiridos no site:

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia; através do PIN (o qual será disponibilizado em breve), o
pagamento poderá ser feito em até 3 parcelas no cartão de crédito, sem acréscimo. A entrega dos livros feitas nesse
canal será feita no endereço da escola.

IMPORTANTE!

Em 2022, continuaremos utilizando o Google Class mesmo com o retorno das
atividades presenciais. Neste espaço estarão registrados os assuntos das
aulas, os principais materiais, os temas de casa e também algumas atividades
online. Portanto é muito importante que os estudantes estejam com seus
equipamentos (notebook, câmera, microfone, fone de ouvido ou caixa de
som, além de internet) em dia. Às famílias que irão adquirir esses
equipamentos em 2022, sugerimos que tenha a seguinte configuração:

💻Armazenamento: SSD - Mínimo de 128GB, ou HD de 1TB; (SSD é mais
rápido, porém tem menos espaço de armazenamento).
💻 Memória RAM: Super básico: 4 GB; Básico: de 8 GB.

💻Processador: Super básico: Pentium ou Celeron; Básico: Intel i3/AMD
Ryzen 3; Intermediários: Intel i5/AMD Ryzen 5.

Para mais informações, é só acessar o nosso “Me ajuda StP” e
conversar com o Bernardo, nosso professor de Criação Digital!

CLIQUE AQUI

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia
https://chat.whatsapp.com/JDdvOU1nxzQAVgpRSqHBn0


Antes de adquirir os livros didáticos e de leitura compartilhada,  você pode buscar no  “Sebo On-line” e
descobrir se alguém ainda tem material disponível para venda. Você também pode oferecer os
materiais do ano anterior. Para participar do sebo, basta acessar o link a seguir e informar o seu

interesse.

ENSINO FUNDAMENTAL II

https://chat.whatsapp.com/IO5g1cJCgWg0IiGA3ZKXYP

MATERIAL COMUM A TODAS AS DISCIPLINAS:

Este material de uso pessoal é também de uso diário! Deve, portanto, ser reposto conforme o uso e estar
sempre disponível durante as aulas.

- 3 cadernos universitários 96 folhas com pauta, sem picotes e sem ilustrações (Língua Portuguesa, Matemática e
História).
- 1 caderno universitário 10 matérias (Geografia, Ciências Naturais I, Ciências Naturais II, Inglês e Orientação
Educacional).
- 1 pasta arquivo sanfonada com 12 divisórias.
- 3 canetas esferográficas: azul, preta e vermelha.
- Lápis e apontador ou lapiseira e grafite.
- 1 borracha.
- 1 caneta para marcar texto.
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores).
- 1 tubo de cola bastão.
- 1 tesoura sem ponta.
- 1 régua de 15 ou 20 cm (que caiba no estojo).
- 1 monobloco universitário pautado com 100 folhas, com margem e sem ilustração.
- 1 garrafinha térmica para água
- 2 máscaras que devem ser usadas diariamente enquanto houver os cuidados de prevenção à Covid-19.

MATERIAL POR DISCIPLINA:

LÍNGUA PORTUGUESA:
- Livro: Minigramática -  Ernani Terra - 11ª edição. Editora Scipione. (capa preta)
- 1 Minidicionário (o mesmo do ano passado).
- Livro didático: Português 6º ano – Coleção Projeto Araribá Plus. 5ª edição. Editora Moderna: 2018. (capa branca e
vermelha)
- Livro da leitura compartilhada: Momo o Senhor do Tempo; Michel Ende. Editora Martins Fontes.

MATEMÁTICA:
- 1 caderno de atividades (deverá ser adquirido em fevereiro na secretaria da Escola).
- 1 calculadora simples.
- 1 compasso.
- 1 jogo de esquadros (45º e 60º).
- 1 transferidor.
- Livro didático: Matemática: compreensão e prática. 6º ano. 6ª Edição. Atores: Ênio Silveira e Cláudio Marques.
Editora Moderna. (Primeira vez que será adotado, não está no sebo.)
- Livro de leitura compartilhada. O Diabo dos Números – Um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de
matemática. Hans Magnus Enzensberger. Editora Companhia das Letras. (As leituras acontecerão durante as aulas de
Matemática – 2021 e 2022).



CHG - CONHECIMENTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS
Geografia:

- Livro didático: Expedições Geográficas. 6º ano -3ª Edição. Autores:  Melhem Adas e Sérgio Adas. Editora Moderna
(Primeira vez que será adotado, não está no sebo. )
- Atlas Geográfico – Espaço Mundial – Graça Maria Lemos Ferreira – Ed. Moderna. (mesmo do ano passado)

CHG - CONHECIMENTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS
História:
- Livro didático: História 6º ano - Coleção Karnal História 6. 1ª edição. Editora Moderna: 2021.(Primeira vez que
será adotado, não está no sebo. )

CIÊNCIAS NATURAIS
- Uma prancheta (do ano passado)
- 1 lupa (do ano passado)
Livro didático: Ciências Naturais - Aprendendo com o cotidiano – 6º ano. Eduardo Leite do Canto, Laura Celotto
Canto. Editora Moderna: 7ª edição

INGLÊS
- Livro didático: - Livro: PREPARE Student’s Book. A1 Level 1. Joana Kosta; Williams. Second Edition. Cambridge

ARTES
- 1 lápis 6B e um lápis 2B.
- 1 caixa de lápis de cor-12 cores aquarelável.
- 1 caneta ponta fina (molhada) preta.
*Os demais materiais básicos como régua, borracha, tesoura, apontador e cola devem estar sempre presentes nas
aulas de artes para a realização das atividades.

MÚSICA
- 1 pasta com elástico.
- 1 caderno de música pequeno.

CIÊNCIAS NA COZINHA
- Camiseta branca da escola
- Avental branco
- Touca de cozinheiro ou touca descartável
- 1 caderno pequeno para as anotações das aulas
- 1 caderno de aula

EDUCAÇÃO FÍSICA
- Camiseta branca da escola
- Legging (meninas)
- Calção (meninos)
- Tênis

OBS.: Uniforme é obrigatório para a prática de Ciências na Cozinha e Educação Física,  encontram-se à disposição na
Dupla Face – Rua Carlos Gomes, 380 (atrás do Supermercado Zaffari  -  Praça Santa Terezinha).


