
6º Ano do E.F - 2017             
 
SOBRE A BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
 
Senhores pais. Através de uma parceria com o CEAP, a Editora Moderna está oferecendo condições 
diferenciadas para a aquisição dos livros didáticos DESTA EDITORA que integram as listas de 
materiais da escola. Por esse sistema, a aquisição dos livros acontece pela internet, com 7% de 
desconto e possibilidade de pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Os livros serão 
entregues no CEAP e poderão ser retirados pelas famílias/alunos nos primeiros dias de aula. 
*Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site 
www.modernacompartilha.com.br e entre no menu COMPRE AQUI. 

                                                                                                                            
MATERIAL ESCOLAR: 
• 6 cadernos grandes identificados (Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências e Língua 

Inglesa);  
• Cadernos do ano anterior (Ensino Religioso, Educação Física, Língua Alemã, Informática e Artes). No caso de 

compra, estes cadernos devem ser pequenos, capa dura (96fls). 
• Estojo contendo: lápis, borracha, cola, tesoura, apontador, caneta esferográfica e caneta marca texto; 
• Lápis de cor e canetinhas hidrocor; 
• Régua de 30cm. 
 
PARA AULAS DE MATEMÁTICA: 
• Calculadora simples 
• 1 Transferidor 
• 1 Compasso 

 
PARA AULAS DE ARTES:  

• 1 bloco de papel sulfite tamanho A3; 
• Camiseta usada;  
• Potinhos plásticos vazios; 
• 1 pasta plástica tamanho A3 

identificada;  
• pano usado para limpar pincéis; 
• pincéis nº 2, 6, 10 e 20; 

• cola líquida,  tesoura; 
• 1 rolo de fita papel; 
• 1 régua de 30 cm;  
• Revistas e jornais para recorte;  
• 3 folhas de color set. 
• 3 potes de tinta tempera guache (1 de 

cada cor, menos preta e branca). 
 
PARA AS AULAS DE LÍNGUA ALEMÃ:  
• 1 dicionário pequeno Alemão- Português/Português- Alemão; 
• 1 caderno pequeno para testes (mesmo do ano anterior); 
• O livro será divulgado no início do ano e será encomendado pela escola mediante 

autorização dos pais. 
 

PARA AS AULAS DE LÍNGUA INGLESA:  
• 1 dicionário Oxford (mesmo do ano anterior) 
• HIGHLIGHTS 1 .Second Edition. Richmond. 
 
PARA AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA:  
• LIVRO: Oficina de Redação. 6º ano. Leila Sarmento.  Editora Moderna. 5ª edição. 2016.  
• Dicionário: Mini Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa – Editora Moderna, 2015. 
• Literaturas: A menina que descobriu o Brasil. Ilka Brunilde Laurinto. 

                     A bolsa amarela. Lygia Bojunga Nunes 
                     Samuca e seus grilos na cuca. Jonas Ribeiro. 

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


 
PARA AULAS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA:  
• 1 pendrive 4GB identificado( manter no estojo). 

 
PARA AULAS DE HISTÓRIA:  

• BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar História – das origens do homem à era digital. 6º ano. 
Ensino Fundamental. 2ª edição. Editora Moderna. São Paulo, 2015. 

PARA AULAS DE GEOGRAFIA:  
• LIVRO: ADAS, Melhem. Expedições geográficas. 6º Ano. 2ª edição. Moderna. São Paulo. 
2015. 
• FERREIRA, Graça Maria Lemos. Geografia em Mapas: Introdução à cartografia. 5ª edição. 
Moderna. São Paulo, 2014. 
 
PARA AULAS DE  CIÊNCIAS: (o livro será utilizado no 6º e 7º anos) 
• CANTO, Eduardo Leite do. Ciências Naturais 7 – Aprendendo com o cotidiano. Editora Moderna. 4ª 

Edição. 2012. 
 
PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 
• Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data entre 

fevereiro ou março/2017 (entregar na secretaria até 17/03/2017). 
 
Informações Adicionais: No 1º dia de aula (13/02 – 13h30min – 18h), os alunos deverão trazer 
lanche e a mochila organizada conforme horário do dia que será divulgado no site da escola.  
 


	PARA AULAS DE ARTES:

