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LÍNGUA PORTUGUESA
Convergências Linguagens —
6º ano, 1ª edição 2016,
Autora: Daniela Oliveira Passos
Editora: SM
(O mesmo adotado em 2018)

Sugestão para uso pessoal em casa
Gramática — texto, reflexão e uso —
5ª edição reformulada
Autor: William Cereja e Thereza C.
Magalhães
Editora: Atual
(O mesmo sugerido em 2018)

LEITURA INTEGRADA COM INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
Nossa Terra – Como os
jovens estão salvando o
Planeta
Autora: Janet Wilson
Editora Melhoramentos

PROJETO INTERDISCIPLINAR

O LIVRO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR SERÁ SOLICITADO
POSTERIORMENTE.

(O mesmo adotado em
2018)

LITERATURA
PRODUÇÃO TEXTUAL
Era mais uma vez outra vez
Autora: Glaucia Lewicki
Editora: SM

1ª UNIDADE
A LENDA DE SU
Autor: Tiago de Melo Andrade
Editora: Melhoramentos
(O mesmo adotado em 2018)






O rei, o profeta e o canário —
Autor: Orígenes Lessa
Editora: Global
(O mesmo adotado em 2018)

2ª UNIDADE
Kalinda, a princesa que perdeu
os cabelos e outros contos
africanos
Autor: Celso Sisto
Editora: Escarlate
(O mesmo adotado em 2018)

Uma ideia toda azul
Autora: Marina Colasanti
Editora: Global
(O mesmo adotado em 2018)

3ª UNIDADE
Todo mundo é misturado
Autor: Beth Cardoso
Editora: Escarlate
(O mesmo adotado em 2018)

ANDIRA
Autora: Rachel de Queiroz
Editora: José Olympio

(O mesmo adotado em 2018)

Dicionários - sugestões
Míni Aurélio —
O Dicionário da
Língua
Portuguesa
Editora Positivo

Dicionário Escolar Língua
Portuguesa
Autor: Michaelis
Editora Melhoramentos

Dicionário Didático
Editora SM

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA - ESPAÇO E VIVÊNCIA – 6º ano
Introdução a ciência geográfica
Editora: ATUAL /plural
Autores: Levon Boligian - Rogério Martinez e outros
6° Edição - São Paulo – 2016
(O mesmo adotado em 2018)

CIÊNCIAS

Araribá Plus - Ciências - 6º Ano
(de acordo com a BNCC)

Araribá Plus - Ciências - 6º Ano
Caderno de atividades

Editora Moderna

5ª Edição / 2018
Editora Moderna
HISTÓRIA
História, Sociedade & Cidadania 6º
ano (de acordo com a BNCC)
Autor: Alfredo Boulos Júnior
Editora: FTD
Edição: 2018

O Egito Antigo, passo a passo
Autora: Aude Gros de Beler
Tradução: Júlia da Rosa Simões
Editora: Claroenigma

INGLÊS

Trabalharemos com o programa bilíngue da International School.
Os livros serão entregues aos alunos, em sala.
MATEMÁTICA

Araribá Plus - Matemática - 6º Ano (de acordo com a BNCC)
5ª Edição / 2018
Editora Moderna

ENSINO RELIGIOSO
Bíblia Sagrada
Edição Pastoral
Editora Paulus (uso indispensável)
Preferencialmente tamanho pequeno (9,5 x 13,3 cm)
(A mesma adotada em 2018)

MATERIAIS INDIVIDUAIS
 01 agenda 2019 (uso obrigatório).
 01 pasta sanfonada com 12 divisórias.
 Estojo completo com: lápis, borracha, régua de 30 cm, caneta azul, caneta vermelha, caneta preta,
caneta verde, uma tesoura sem ponta, cola bastão, marcador de texto, lápis de cor.
 01 caderno grande de 10 matérias.
 Material para Matemática: - 02 cadernos grandes de 96 folhas.
- 01 compasso.
- 01 transferidor.
- 01 par de esquadros.
- 01 caderno de desenho tamanho A4 em espiral (sem linha).

MATERIAL PARA ARTES
Quantidade Descrição

01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

04
50cm
04
01
01

02

01
1/2

apontador
régua de 30 cm – transparente
lápis de desenho (2B)
caneta 0,8 fine line
borracha para desenho
caixa de lápis de cor aquarelável, 24 ou 36 cores
tubo de cola de silicone líquida – 100 ml
cola bastão de 40g
tesoura sem ponta (sugestão: que seja resistente)
pasta plástica com fecho ecler (tamanho maior que o bloco canson)
bloco para desenho de papel – tamanho A4 (encadernar esse material em espiral)
Observação: o papel deverá ter a gramatura de 150 a 180g
canetas para tecido nas cores: amarelo, vermelho, azul, verde ou laranja, lilás, preto, amarelo ou
vermelho, azul, laranja, pink ou amarelo, laranja, rosa, marrom

tecido chita – de diferentes estampas (flores grandes)
pacote de lantejoulas tamanho pequena e média nas cores: irisado furta cor (cristal), dourada, rosa,
verde ou azul claro, rosa pink, vermelho e lilás ou azul escuro e roxo, prata, dourado etc
01 tela 50X50
impressão em papel fotográfico ou couché, tamanho: A4 que será solicitada no 1º semestre. Será
necessário que essa impressão seja feita numa gráfica. (Aguardar as orientações para tema e data de
entrega)
rolos fita de cetim nº02 (10mm) c/ 10 metros nas cores: branco ou prata ou amarelo ou verde pistache ou
verde bandeira ou azul roial ou rosa pink ou rosa chá ou lilás ou preto ou rosa choque ou vermelha ou
laranja ou bege ou marrom amarelo ou preto, etc

chapéu de palha junino – masculino estilo cowboy e feminino estilo country – tamanho médio
metro de feltro: lisos (branco, preto, amarelo claro, amarelo escuro, azul claro, azul escuro,
verde claro, verde escuro, vermelho, lilás claro, lilás escuro, rosa claro, rosa escuro, laranja e
salmão) estampados (bolinha, xadrez, estrela, floral)

Avisos:
A data de entrega do material será combinada em sala de aula, com as professoras. Não será
necessário trazer nenhum material de artes visuais no primeiro dia de aula.
Em todos os materiais de artes deve constar o nome completo e turma do aluno, principalmente na
pasta.

EXPO –LITERÁRIA
6º ano -2019
Os alunos deverão adquirir os livros tendo como base a sua numeração, no
Diário de Classe, do ano anterior. Esta orientação vale para os alunos novos
(considerar a numeração na escola de origem).
Números dos alunos: 1,2,3,4
A terra dos Meninos Pelados
Autor: Graciliano Ramos
Editora: Galera Record

Números dos alunos:5, 6,7,8
O guarani
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

Números dos alunos: 9,10,11,12
Mailon – o cão que late para o espelho
Autor: Saulo Dourado
Editora: Caramurê

Números dos alunos: 13,14,15,16
As meninas e o poeta - Seleção de
Elias José
Autor: Manuel Bandeira
Editora Global

Números dos alunos: 17,18,19
Quem está aí?
Autora: Neide Cortizo
Editora: Caramurê

Números dos alunos: 20,21,22
O menino e o cedro
Autor: Adonias Filho
Editora: FTD

Números dos alunos:23,24, 25
Um gato chamado Gatinho
Autor: Ferreira Gullar
Editora: Salamandra

Números dos alunos: 26,27,28
Facécias
Autor: Luís Câmara Cascudo
Editora: Global

Números dos alunos: 29,30,31,32
Caderno de rimas do João
Autor: Lázaro de Ramos
Editora: Pallas

Números dos alunos: 33,34,35
O gato malhado e a andorinha Sinhá
Autor: Jorge Amado
Editora: Companhia das Letrinhas

INFORMAÇÕES GERAIS



Os livros didáticos e os de literatura deverão ser forrados com plástico transparente incolor.
Todo material deverá vir com etiqueta preenchida (ver modelo).

Colégio Antônio Vieira – 6º ano EF
Aluno (a) _____________________________
Turma: ______ Turno: ________

* No 1º dia de aula, o aluno deverá trazer: agenda, estojo completo,
classificador e o caderno.
→ O restante do material será solicitado através da agenda.

