COLÉGIO NOTRE DAME RAINHA DOS APÓSTOLOS

LISTA DE MATERIAL – 2018
6º ano – ENSINO FUNDAMENTAL II
 LÍNGUA PORTUGUESA:
LIVRO: PORTUGUÊS: LINGUAGENS – 6º ano – 8. ed. 2014. ISBN 978.8535719512
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães . Editora: Atual.
MINIDICIONÁRIO da Língua Portuguesa – revisado conforme a nova ortografia
Autor: Silveira Bueno.
EDITORA: FTD
1 caderno universitário – 200 folhas ou 2 cadernos de 100 folhas
1 pasta vermelha transparente (New Line), com 30 plásticos grossos, tamanho A4.
1 bloco de folhas com o timbre do Colégio
 INGLÊS: NOVO TÍTULO LÍNGUA INGLESA
LIVRO: Metro Starter Students Book and Workbook Pack. 2017. ISBN 9780194050432.
Autores: Nicholas Tims e James Styring. Editora : Oxford.
DICIONÁRIO ESCOLAR (Inglês/Português – Português/Inglês)
Sugestão: Editora OXFORD
1 caderno universitário – 98 folhas
 HISTÓRIA:
LIVRO: Estudar História – Das origens do homem à era digital - 6º ano. 2. Ed. 2016. ISBN 978.851.609.997-8
Autor: Patrícia Ramos Braick. Editora: Moderna.
1 caderno universitário – 98 folhas
1 pasta vermelha transparente (New Line), com 30 plásticos grossos, tamanho A4.
 GEOGRAFIA:
LIVRO: Expedições Geográficas - 6º ano. 2. ed 2016. ISBN: 9788516100131
Autor: Sergio Adas e Melhem Adas. Editora: Moderna.
1 caderno universitário – 98 folhas
 MATEMÁTICA:
LIVRO: Matemática – Compreensão e prática - 6º ano. ATUALIZADO: 4ª EDIÇÃO. 2017 ISBN: 9788516107901
Autor: Ênio Silveira e Cláudio Marques. Editora: Moderna
1 caderno universitário – 200 folhas ou 2 cadernos de 100 folhas
1 régua (30 cm), 1 jogo de esquadro, 1 compasso, 1 transferidor.
20 fls. de papel quadriculado aritmético.
 CIÊNCIAS:
LIVRO: Ciências Naturais - Aprendendo com o cotidiano -6º ano. ATUALIZADO - 6. Ed. 2017 ISBN:
9788516107185
Autor: Eduardo Leite do canto, Laura Celotto Canto. Editora: Moderna
1 caderno universitário – 98 folhas
1 Avental branco com mangas compridas para as aulas no laboratório.
 ESPANHOL:
LIVRO: Esencial. Volumel 1. 2ª. Edición.
Editora: Santillana/Moderna. ISBN 978.8516081126
1 caderno universitário – 48 folhas

 ENSINO RELIGIOSO:
LIVRO: TODOS OS JEITOS DE CRER – Volume 1 (Vidas). 2.ed.2010. ISBN 9788508135462
Autores: Dora Incontri e Alessandro Cesar Bigheto. Editora: Ática
01 caderno universitário – 48 folhas
 FILOSOFIA:
LIVRO: O DESAFIO DE PENSAR SOBRE O PENSAR. 17. ED. – ISBN: 85-85913-45-2. COLEÇÃO FILOSOFIA: O
INÍCIO DE UMA MUDANÇA.
Autor: Alberto Thomal
Editora: Sophos
01 caderno universitário – 48 folhas

 ARTE
Os materiais abaixo relacionados deverão ser
adquiridos para uso individual nas aulas de Arte. Muito
importante a aquisição dos mesmos para a realização
dos trabalhos artísticos aprimorando as composições
visuais e a coordenação motora. As composições
também ajudam a uma melhor compreensão da área
estudada e farão parte da composição da nota do
trimestre.



















lápis HB e 2B
borracha macia
régua de 30 cm transparente
canetinha hidrocor, várias cores
lápis de cor, várias cores
2 canetas pretas de pontas porosas, uma
grossa e uma fina
tesoura sem ponta
tinta guache nas cores: vermelha, amarela,
azul, branca e preta
tinta acrílica nas mesmas cores do guache
cola branca líquida
1 bloco de canson A4





pincéis chatos nºs 4, 8 e 16 ou um fino, médio
e grosso
godê
camiseta grande (velha), pote plástico (para as
atividades de tinta e argila)
1 pasta catálogo com saquinhos plásticos (30
saquinhos) para arquivamento dos trabalhos e
textos.
1/2 kg de argila ou 1 kg (dividido entre dois
alunos – comprar somente quando a professora
pedir para evitar que endureça até o momento
do uso)
verniz acrílico ou cristal (evitar verniz geral ou
outro tipo por necessitar de solvente específico)
tinta acrílica dourada (relevo ou comum)
2fls de papel vegetal A4

Pede-se o favor de identificar TODOS os materiais do
aluno e prestar atenção ao dia determinado pela
professora para execução do trabalho. Para as aulas
em que os estudantes utilizarão tintas ou argila é
imprescindível o uso da camiseta e pano de limpeza.

 Obs: 1- Caso o estudante já tenha algum dos materiais de arte e dicionários, poderá reutilizar em 2017.
2- Os livros paradidáticos serão pedidos no decorrer do ano letivo.
OBSERVAÇÕES:
 Todos os estudantes, além do relacionado, deverão ter também o material de apoio para as aulas, ou seja:
caneta esferográfica azul, preta, borracha, apontador, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, régua, etc...
 Colocar etiqueta com nome e ano nos cadernos, pastas, livros (lado externo). Identificar também os demais materiais.
 Será utilizado o Bloco Universitário com o timbre do colégio para Avaliações, Trabalhos, Redações (em todas
as disciplinas).
 Os livros didáticos da Editora Moderna, poderão ser adquiridos em qualquer livraria ou através do site da Editora.

OBS: NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO PARA O 6º ANO
 ORIENTAÇÕES PARA O 1º DIA DE AULA


Horários: Matutino – entrada: 7h25 – saída: 11h55
Vespertino – entrada: 13h – saída: 17h30
 Haverá 6ª aula 1 vez por semana tanto para o período matutino quanto para o período vespertino.
 O horário do intervalo matutino é das 9h55 às 10h15
 O horário do intervalo vespertino é das 14h40 às 15h
 Trazer para a escola apenas agenda e uma caneta (deixar todo o material escolar em casa)
 Os estudantes novos devem entrar pela portaria da Rua Guaxinduva, 147.

REUNIÃO DE PAIS 2018 – 03/02/2018 às 8hs
INÍCIO DAS AULAS 29/01/2018

