
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

PRIMEIRO DIA DE AULA - ENTREGAR PARA O(A) TUTOR(A) OS MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA: 
 

→ 01 pacote de folhas color set A4 coloridas, tipo Bloco Criativo*ou Criativo Cards* 
→ 03 sacos plásticos tamanho A4, sem furos e sem tarja branca 
Para espaço interativo na sala de aula: trazer 01 passatempo (palavras cruzadas, Sudoku, outros), 01 gibi de livre escolha (a partir de seus 
interesses e gostos) e 01 jogo de livre escolha (sugerimos jogos de tabuleiro, cartas, general, Trunfo e outros de fácil manuseio e 
armazenamento). 

 
MATERIAL QUE FICARÁ NO ARMÁRIO INDIVIDUAL  
 1 dicionário. Sugestões: Houaiss, Silveira Bueno, FTD; Cegalla, Nacional; Mini Aurélio, Positivo   

  

ÁREA DE LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Livro Didático Araribá Plus  
Língua Portuguesa – 6º ano 
5ª Edição. 
Editora Moderna. 
ISBN: 9788516111748 

 

Livro Literário que será utilizado no início do ano letivo – leitura 
obrigatória: 
1ª leitura do semestre* - A Ilha do Tesouro 
Robert Louis Stevenson 
Editora Companhia das Letras 
ISBN: 9788537818954 
*São previstas adoções de duas obras a cada semestre. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Uniforme adequado às práticas esportivas. 

 Uso de tênis. 

 

 

MÚSICA 

 01 flauta doce soprano Yamaha, modelo Germânico (para quem for 
adquirir) ou Barroco (para quem já possui) com nome gravado. 

 

 Material de referência (anual) produzido pela Equipe de Professores 
da Escola (cobrança nos docs de abril e maio). 

 

LÍNGUA INGLESA 

Livro Didático Time Zones 2 FULL EDITION - Second Edition 
(o mesmo livro utilizado no 5º ano/2021)  
Autor: Catherine Frazier, Richard Frazier, Jennifer Wilkin e Carmella 
Lieske  
Editora: Cengage Learning  
ISBN 978-1305259850  
 

Livro literário: será indicado no decorrer do ano letivo. 

 

PARA USO DIÁRIO – MATERIAL IDENTIFICADO COM NOME E TURMA 
- Estojo contendo lápis ou lapiseira, borracha, apontador, caneta esferográfica azul ou preta, lápis de cor, 01 conjunto de caneta hidrocor 
ponta média (Pilot*), régua, caneta marca-texto, tesoura sem ponta, cola bastão 40g (preferencialmente Scotch*), corretivo de boa qualidade 
e 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it notas*. 
- Cadernos: são de livre escolha dos estudantes e poderão ser utilizados para mais de um componente curricular, com divisórias. O número 
de páginas, em caso de cadernos avulsos, deve ser reduzido. 
- 01 pasta catálogo com espiral (GVM, Yes*), com 20 sacos plásticos transparentes de boa qualidade e de fácil manejo para transporte de 
folhas e organização de materiais por componente curricular e para Tutoria. 
- 01 garrafa para água. 
- A Agenda Escolar será entregue na 1ª quinzena de aula, e o valor será repassado no doc de 05/03/2022. O calendário da Plataforma do João 
24 horas será utilizado como agenda virtual da turma.  
- Para continuidade do projeto híbrido (experiências de aprendizagem virtuais e presenciais) incentivaremos que, em 2022, seja possível 
implementar de forma gradativa e opcional o uso de dispositivo móvel como parte do material escolar: tablet, laptop, celular, entre outros, 
em capa específica e protegido, tendo em vista o manuseio e o cuidado em deslocamentos.  
 

 

. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

→ Uniforme: uso obrigatório (parte superior), identificado com nome e turma do estudante. Apoiamos a aquisição de uniformes no Brechó da 
Escola. 

→ A Escola tem pensado, junto aos estudantes e às famílias, sobre a importância de minimizar o peso das mochilas. Lembramos que ao 
adquirir os materiais escolares, é fundamental escolher os mais leves. 

→ A sugestão de marcas* ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais. 
→ Lembre-se do material que passou a fazer parte da sua vida na Pandemia: álcool em gel, máscaras de reserva e estojo para guardar 

máscaras sujas e limpas. 
 

https://www.google.com.br/search?biw=1293&bih=625&sxsrf=ALeKk012o3EIG_ranGCVX-xZuxTVOsAMgA:1611073699663&q=a+inven%C3%A7%C3%A3o+de+hugo+cabret+marcos+bagno+isbn&sa=X&ved=2ahUKEwiT0MyctajuAhVLH7kGHbg_Di0Q6BMoADAXegQIIRAC
https://www.google.com.br/search?biw=1293&bih=625&sxsrf=ALeKk012o3EIG_ranGCVX-xZuxTVOsAMgA:1611073699663&q=a+inven%C3%A7%C3%A3o+de+hugo+cabret+marcos+bagno+isbn&sa=X&ved=2ahUKEwiT0MyctajuAhVLH7kGHbg_Di0Q6BMoADAXegQIIRAC


 
 

 

 

ARTE 

Para entregar no primeiro dia de aula de Arte (ficará na Escola):  

 02 revistas com fotos coloridas para recorte;  

 01 pacote de CREATIVE PAPER A3 - cores variadas com gramatura 
150. 

 
Ecobag com os seguintes materiais para uso nas aulas de Arte:  

 estojo completo (o mesmo utilizado em sala de aula);   

 cola líquida (PVA); 

 01 caneta permanente ponta média preta; 

 02 lápis 6B; 

 01 caneta POSCA ponta grossa (cor de livre escolha); 

 01 conjunto de lápis de cor aquarela com pincel; 

 01 estojo com Aquarela em pastilha – 12 cores ou mais 
(preferencialmente Giotto ou Molin*); 

 01 bloco de desenho A4 (preferencialmente gramatura de 180 a 
300); 

 01 pincel redondo nº 4; 

 01 pincel chato nº 6. 
 

Atenção!  
O material específico das aulas e projetos interdisciplinares de Arte 
será coletivo e com cobrança de taxa de R$35,00, no 1º e 2º semestres, 
nos docs de abril e agosto. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

Materiais para uso ao longo do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
nas aulas de Matemática: 

 01 régua 

 01 transferidor 180º 

 01 compasso 

 01 kit de esquadros 

 Material de referência (semestral) produzido pela Equipe de 
Professores da Escola (cobrança nos docs de abril e maio e, no 2º 
semestre, em agosto e setembro). 

  

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 

 01 jaleco para uso no Laboratório 
 

Livro Didático Araribá Plus - impresso 
Ciências – 6º ano 
5ª Edição. 
Editora Moderna. 
ISBN: 9788516112356 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  

GEOGRAFIA 

Livro Didático Araribá Plus 
Geografia – 6º ano 
5ª Edição. 
Editora Moderna. 
ISBN: 9788516112103 

 

HISTÓRIA 

Livro Didático Araribá Plus  
História – 6º ano 
5ª Edição. 
Editora Moderna. 
ISBN: 9788516111946 

 
 
 
    

Importante 
 

 A Escola iniciou um processo de construção de materiais de 
referência produzidos pela Equipe de Professores. Será uma 
construção gradual, criteriosa e cuidadosa. Neste ano, os estudantes do 
6º ano já terão os materiais produzidos nos componentes de 
Matemática e Música.  
 
 Orientações para a compra dos livros didáticos IMPRESSOS da 
Editora Moderna: 

Aquisição somente pelo site, a partir de 10 de janeiro: 
www.modernacompartilha.com.br 

Cadastre-se para comprar com desconto e parcelamento especial, 
direto com a Editora. Neste ano, optamos pela compra direta de forma 
a repassar todas as vantagens que a Editora oferece na aquisição de 
obras. 
 
A entrega dos livros de quem comprar no portal da Editora 
acontecerá na Escola, com distribuição no início das aulas, sem o 
gasto com o frete.  
 

 Incentivamos o troca-troca de livros didáticos e literários. Contate 
a Biblioteca para mais informações. Destacamos que os livros didáticos 
de Ciências, Geografia e História são os mesmos utilizados em 2021. 
 

 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/

