
                   

6º ANO 

DISCIPLINAS                                           

                                                MATERIAL DO ANGLO 

As apostilas serão entregues pela coordenação pedagógica. Recebem junto com este 

material um estojo com 2 lápis, régua e borracha. 

O custo destas apostilas será cobrado em 8 parcelas, no boleto de mensalidades. 

 

Ciências 

Geografia 

História 

Matemática 

Português 

 

RELAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PARA 2018 

Material de uso diário, deve vir na mochila todos os dias: 

• 1 caneta azul, 1 caneta vermelha, tesoura, cola, apontador, caneta destaca texto. 

• 1 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

• 1 estojo de canetinha hidrocor. 

• Bloco de Testes – Todos os alunos deverão adquirir o bloco de testes padronizado da escola nas 

livrarias da cidade. Não serão aceitos trabalhos ou provas em outras folhas de caderno. 

• Agenda – será entregue na sala de aula, no primeiro dia de aula. 

 

Material para as disciplinas conforme horário disponibilizado no 1º dia de aula: 

Português – 1 caderno brochura grande (capa dura/sem espiral) de 96 folhas e 1 dicionário de bolso. Indicação: 

Houaiss/ Editora Moderna. 

Matemática – 1 caderno brochura quadriculado (0,7cm) de 96 folhas, régua transparente (30 cm), 2 

esquadros diferentes (qualquer tipo) e 1 calculadora (não científica). 

Ciências – 1 caderno brochura pequeno de 40 folhas. 

História – 1 caderno brochura grande de 96 folhas para ser dividido entre História e Geografia. 

Geografia – Atlas geográfico. Indicação: Editora Ática – Geoatlas Básico. 

Inglês – 1 caderno pequeno brochura 40 folhas, dicionário Inglês/Português e Português/ Inglês. Indicação: 
Oxford Escolar. No início do ano letivo enviaremos um bilhete com informações sobre o livro de Língua 
Inglesa. 

 Ensino Religioso – 1 caderno brochura pequeno de 40 folhas. 

Música – 1 pasta com plástico. 

Artes e Educação Física – 1 caderno brochura pequeno, dividido entre as duas disciplinas, régua 30 cm, 
compasso, lápis de cor, canetinha, cola, tesoura. 
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Observações: 

• Todo o material e peças do uniforme devem ser identificados com o nome do aluno. 

• O material escolar pode ser reutilizado do ano anterior, inclusive cadernos. 

• Será cobrada a taxa de R$ 44,00 para material de Artes, no boleto da mensalidade de fevereiro. 

• O valor da agenda 2018 é de R$ 16,00. Será cobrado no boleto da mensalidade do mês de fevereiro. 

• Carteirinha estudantil- alunos receberão no mês de abril. O valor é de R$ 7,00 e será cobrado no boleto da 

mensalidade de abril. 

• As aulas iniciam no dia 14/02/2018. 

 PROJETOS ENSINO FUNDAMENTAL II 

Projeto de Leitura 

As leituras indicadas para o Ensino Fundamental II têm o objetivo de contribuir para a formação 

literária de cada estudante. Elas serão trabalhados no decorrer do ano. Nesse sentido é importante que o 

estudante inicie sua biblioteca pessoal adquirindo algumas obras. Além disso, a aquisição dos livros permite 

destaques no texto e anotações. 

            1ºtrimestre                            2ºtrimestre                        3ºtrimestre 

 

 

 

 

 

 

1º tri: Coraline, de Neil 

Gaiman. Editora Rocco 

2º tri: Viagem ao centro da 

Terra, de Júlio Verne. 

Editora Ática. 

3º tri: Os meninos da rua 

da praia, de Sérgio 

Caparelli. Coleção L&PM 

Infantojuvenil 

 

Iniciação Científica 

A finalidade do trabalho com pesquisa no Ensino Fundamental II é desenvolver a curiosidade científica, a 

criatividade e a autonomia dos alunos. Para isso, serão realizadas oficinas sobre metodologia científica no decorrer do 

1º semestre e será desenvolvida uma pesquisa no 2º semestre. Para o acompanhamento deste trabalho, solicitamos 

um caderno brochura pequeno, capa dura, de 40 folhas. 
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