LISTA DE MATERIAL 2022 – 6º ANO

Não trazer o material no 1º dia de aula. Neste dia, apenas o penal e caderno para anotações.
Material comum a todas as disciplinas e em quantidade suficiente para o ano todo: apontador,
borracha, caneta marca-texto, canetas esferográficas preta ou azul e verde, cola em bastão,
lápis/lapiseira e grafite, lápis de cor, régua e tesoura sem ponta, post-it em tamanhos variados, pasta
sanfonada de plástico tamanho A4 com 12 divisórias (organizadas uma para cada disciplina e para cada
núcleo).
Cadernos, pastas e livros etiquetados e encapados. Evitar cadernos de capa dura, pois são mais
pesados.

Atenção: os livros da Editora Moderna poderão ser adquiridos diretamente no site da editora:
www.modernacompartilha.com.br
Seguindo as orientações do link abaixo:
https://www.colegiomedianeira.g12.br/wp-content/uploads/2021/12/Tutorial.pdf
Dúvidas durante a compra?
Entre em contato com a Central de Atendimento:
0800 770 3004
Ou pelo e-mail:
antendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

PORTUGUÊS:
1 caderno universitários de 96 folhas – não picotadas (não será aceito caderno de 200 folhas).
Livros de literatura de compra obrigatória:
1. García-Clairac, Santiago. O livro invisível. Edições SM. (ISBN – 978-8541811941).
2. Almeida, Adriana Barreta. Poemear, de pernas para o ar. Editora Insight. (ISBN – 978-8562241604)
Observação: outros livros poderão ser solicitados ao longo do ano, mas será avisado com bastante
antecedência, com venda (preferencialmente) no colégio OU com a adoção de E-book. Poderá ser solicitada a
compra de mais um caderno de 96 folhas ao longo do ano.
Sugestões de livros (compra facultativa, apenas para os estudantes e famílias que desejam ampliar o repertório
de leitura da literatura):
1. Sarmento, Tadeu. O cometa é um sol que não deu certo. Edições SM.

2. Queiros, Bartolomeu Campos de. O olho de vidro do meu avô. Editora Moderna.
3. Mãe, Valter Hugo. As coisas mais belas do mundo. (edição especial ilustrada). Biblioteca azul.

4. Mistral, Gabriela. Balada da estrela e outros poemas. Edições Olho de vidro.
5. Brecht, Bertold. Se tubarões fossem homens. Edições Olho de vidro.
6. Jaf, Ivan. O menino que caiu no buraco. Edições SM.
7. Venturelli, Paulo. A alma secreta dos passarinhos. Edições Olho de vidro.
8. Venturelli, Paulo. Pê e o vasto mundo. Editora Positivo.

9. Oliveira, Thiago Irley de. O coelho que não sabia gatês. Edições SM.
10. García-Clairac, Santiago. O livro invisível. Edições SM.

11. Carrascoza, João Anzanello. Parque encantado. FTD.
12. Von, Cristina. Voo em Português. Callis.
13. Guimarães, João Luiz. O vento de Oalab. Edições SM.
14. Lobato, Monteiro. A reforma da natureza. Globo Editora.
15. Pereira, Cristina Núñez. Emocionário, diga o que você sente. Sextante.
***Serão utilizados outros livros da Biblioteca de Sala para as aulas de leitura e interpretação de textos.***

PRODUÇÃO DE TEXTO:
Caderno 96 folhas.
MATEMÁTICA:
Livro: ARARIBÁ PLUS. Autor: Obra coletiva, produzida e desenvolvida pela Editora Moderna,5° edição.
Editora: Moderna. ISBN: 978 8516112615.

Obs.: NÃO comprar o caderno de atividades.
2 cadernos universitários quadriculados - 96 folhas.
Transferidor.
Compasso.
Régua de acrílico ou outro material – 15 ou 30 cm.

HISTÓRIA:
Livro: VICENTINO, Cláudio; VICENTINO, José Bruno. Teláris, História, 6º ano (3ª Edição). São Paulo: Ática, 2019. ISBN:
978-85-08-19326-4.

1 caderno universitário de 96 folhas.

GEOGRAFIA:
Livro: ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições geográficas 6. 3ª edição. São Paulo: Editora Moderna, 2018.
248 páginas. (De acordo com a BNCC). ISBN 978-85-16-11351-3.
1 caderno universitário de 48 folhas, brochura.
Importante ter tesoura, cola, régua e lápis de cor.

CIÊNCIAS:
Livro: Canto, Eduardo Leite & Canto, Laura Celloto. 6º ano - Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano. 7ª
edição. São Paulo: Moderna, 2019. ISBN 9788516119171.
1 caderno universitário brochura (96 folhas).
Obs.: Poderá ser solicitada a compra de um livro paradidático para o núcleo de Ciências e Matemática no
decorrer do ano.

INGLÊS:
1 caderno universitário espiral (48 folhas).
Livro:
***Fly

1º Semestre:
English Experience 1A – Student’s Book – Ensino Fundamental – Anos Finais
English Experience 1A – CLIL Activity Book – Ensino Fundamental – Anos Finais

2º Semestre:
English Experience 1B – Student’s Book – Ensino Fundamental – Anos Finais
English Experience 1B – CLIL Activity Book – Ensino Fundamental – Anos Finais

***Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda. Para maiores informações, por
favor acesse o curso no Moodle Bilíngue EF2: tutoriais de aquisição.
**** O material não será reutilizável de um ano para o outro, pois além dos livros físicos tem a utilização da
plataforma digital que é liberada após a compra ( ambos fazem parte do mesmo pacote ).
Link:
https://www.colegiomedianeira.g12.br/wpcontent/uploads/2021/12/Folder_Pagamentos_2022_RICHMONDSOLUTION.pdf
As famílias novas que efetuaram a matrícula para 2022, caso tenham problemas com a plataforma de compras,
por favor entrar em contato via e-mail: rosicleam@colegiomedianeira.g12.br

Educação Física:
1 caderno universitário (96 folhas). O mesmo caderno será usado também para o 7° ano.

Ensino Religioso:
1 caderno universitário (96 folhas).

Arte:
1 Caderno brochura grande 48 folhas;
1 Caixa com 3 unidades de Carvão para desenho grosso;
2 blocos de papel “Canson” A3 - 180 gramas (para ser usado ao longo do ano);
1 pasta com elástico de 4 cm;
1 fita crepe fina;
1 pacote de lenço umedecido;
1 caixa de Giz pastel (seco ou oleoso);
1 caixa de lápis de cor aquarelável;

1 borracha macia;
1 pincel redondo nº 10 (cabo amarelo);
1 tubo de cola branca líquida de 90g.

Obs.: No decorrer do ano poderão ser pedidos materiais e livros para leitura complementar. Se já tiver algum
desses materiais (ou semelhantes) em casa, pode reutilizar. Cuide bem de seus materiais, pois os mesmos
poderão ser utilizados no próximo ano.

