
                                               

              

 

                                             

MATERIAL DIDÁTICO 

1. SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO - 6º ANO.  KIT SEMESTRAL  Os livros são semestrais e deverão ser adquiridos em 
dois momentos: 1º semestre e 2º semestre.   Venda no Colégio. 

2. MINIDICIONÁRIO (Uso diário e obrigatório) Sugestões: Minidicionário Silveira Bueno- Editora FTD- Minidicionário 
Luft- Editora Ática. Aurélio. Conforme acordo ortográfico 

3. Dicionário Oxford Escolar: Português/Inglês/Inglês/Português – atualizado 
4. LIVROS LITERÁRIOS. Todos os livros indicados na lista a seguir, deverão ser adquiridos pelo aluno e trazidos 

bimestralmente, de acordo com a orientação da escola.  
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 Entrega de materiais 24 e 25/01/19 (5ª e 6ª feira).  8h às 12h e 14h às 17h. 

 Material de uso diário: Deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo. 

 Livros Didáticos (Sistema Poliedro): Os livros serão usados a partir da 2ª semana de aula. 
 

Obs: Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente para evitar perdas. 

PRIMEIRO DIA DE AULA - 28/01/2019 

 Vir com uniforme completo.  

 Trazer todos os cadernos na mochila.  

 Livros e jaleco serão usados somente quando solicitados pelo professor, portanto, não devem ser trazidos neste 
dia. 

 Horário das aulas será entregue na primeira semana de aula e estarão disponíves no site da escola. 

 Trazer estojo completo (lápis de cor, régua, apontador, lápis de escrever, caneta, borracha, tesoura e marca texto) 

LIVROS LITERÁRIOS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
As memórias de Eugênia 
Autora: Marcos Bagno  

Editora: Positivo 

A menina que fez a 
América 

Autora: Ilka Brunhilde 
Laurito - Editora: FTD 

Moby Dick 

Adaptação. Geraldine 
Mccaughrean 

Editora: Ática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Rei Artur e os Cavaleiros  
da Távola Redonda 

Autora: Ana Maria Machado 
Editora: Scipione- Série Reencontro 

GRAMÁTICA 
 
 
Texto, Reflexão e Uso - Volume Único. 
 
Autor William Roberto Cereja e Autora Thereza Cochar Magalhães.   
 
5.ª edição reformulada. Editora Atual. Conforme novo acordo ortográfico. 
 



MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA: 28/01/2019 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO PLANO DE EXECUÇÃO 

01 Estojo completo (borracha, lápis, 
caneta, régua 20 cm, apontador, cola).   

Material para uso individual em todos os componentes curriculares. 
Realização de atividades, tarefas escolares, anotações gerais. 

01 Régua 30 cm. Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Pasta catálogo com 100 folhas 
plásticas (REDAÇÃO). 

É proibido o uso de fichário e caderno com várias matérias. 

01 Pasta plástica com elástico.  Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

02 Caderno grande 96 folhas-com espiral 
(Português e Matemática).  

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

04 Caderno grande 96 folhas (Ciências, 
História, Geografia e Inglês).  

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Caderno grande 48 folhas (Projeto 
OLEM).  

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções nas aulas de Ensino Religioso. 

01 Caderno de desenho sem pauta 96 
folhas (Arte). 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes exercícios e produções. 

01 Garrafa para água.  Hidratação pessoal. 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NOS DIAS 24 E 25/01/2019 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO PLANO DE EXECUÇÃO 

01 Compasso. 
 

Organização do material pessoal das aulas de Artes, Matemática e 
Desenho geométrico. 

01 Esquadro. Organização do material pessoal das aulas de Artes, Matemática e 
Desenho Geométrico. 

01 Transferidor. Organização do material pessoal das aulas de Artes, Matemática e 
Desenho Geométrico. 

01 Estojo para os materiais da aula de 
Arte.  

Organização do material pessoal das aulas de Artes. 

02 Lápis com grafite 2B. Aplicação de técnicas específicas de desenho e pintura. 

02 Lápis com grafite 4B.  Aplicação de técnicas específicas de desenho e pintura. 

02 Colas bastão 40g.  Fazer acabamento dos trabalhos individuais e desenvolvimento de 
técnicas específicas na aula de Artes. 

02 Colas líquidas 90g.  Fazer acabamento dos trabalhos individuais e desenvolvimento de 
técnicas específicas na aula de Artes. 

01 Caixa de lápis de cor aquarelável 12 
cores.  

Produções de atividades artísticas. 

01 Caixa de caneta hidrográfica 12 cores.  Produções de atividades artísticas. 

01 Pincel Pictore Tigre, Linha 267 nº 14 
Pônei.  
 

Aplicação de técnicas específicas de pintura. 

01 Pincel Pictore Tigre, Linha 266 nº 14 
Pônei.  

Aplicação de técnicas específicas de pintura. 

01 Fitas  crepe  e/ou  fita  adesiva.   Aplicação de técnicas específicas e exploração de texturas durante  
as  aulas de Artes. 

01 Paninho de limpeza.  
 

Organização pessoal durante as aulas de Artes. 

01 Camiseta ou avental.  Proteção do uniforme escolar durante a execução de atividades 
artísticas.     

02 Folhas cartolinas coloridas. Realização de atividades artísticas, acabamento de trabalhos 
individuais. 

01 Kit de tinta guache. Realização de atividade de pintura e finalização de trabalhos 
individuais. 

02 Folhas de EVA. Realização de atividades artísticas, acabamento de trabalhos 
individuais. 

01 Bloca de papel Canson A3 (gramatura 
mínima 140g). 

Realização de atividades artísticas, acabamento de trabalhos 
individuais. 

01 Bloco de papel criativo A4 colorido. Realização de atividades artísticas, acabamento de trabalhos 
individuais. 

ESPERAMOS POR VOCÊ EM 2019! EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II. 


