
MATERIAL DO ALUNO 2022

6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II

Este material é de uso individual do aluno e é de responsabilidade dos pais repor sempre que necessário.

● 3 lápis preto no 2

● 1 lapiseira

● 1 caixa de lápis de cor

● 1 apontador com depósito

● 1 borracha branca

● 1 estojo de hidrocor

● 1 cola grande líquida

● 1 cola bastão grande

● 1 régua de 30 cm

● 1 tesoura sem ponta

● 1 caneta verde

● 1 caneta azul

● 1 caneta preta

● 1 caneta preta fina de ponta porosa 0,4

● 1 esquadro de 60º e 45º

● 1 transferidor de 360º ou 180º

● 1 compasso escolar

● 2 cadernos universitários de 10 matérias ou fichário

● 1 caderno universitário de 100 folhas - para as aulas de Redação

● 1 bloco de papel vegetal com 10 folhas - para a disciplina de Geografia (trazer quando solicitado)

● 1 bloco de papel canson A4 - para a disciplina de Arte

● 1 caderno de desenho 100 folhas com espiral - para a disciplina de Arte

Observações:

● Todo material do aluno deverá estar identificado com nome e turma.



MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR 2022
Deve ser adquirido pelos responsáveis

LIVRO DE ESPANHOL: PALABRAS EN INTERACCIÓN - 6º ANO
Cuaderno de actividades integrado+CD+QR codes p/ áudios + LED

6º ANO – Volume 1 - Editora FTD (Edelvives) - ISBN: 9788596008471

20% de desconto no site www.ftdcomvoce.com.br (a partir de 20/11) - Código: FTD22SPCOD

Plantão de vendas no Colégio com 20% de desc. dia 13/01 das 13h às 18h e 14/01 das 8h às 12h.

PROJETO: PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA - Leo Fraiman
6º ANO - Metodologia OPEE - Editora FTD - ISBN:  7010203000009

20% de desconto no site www.ftdcomvoce.com.br (a partir de 20/11) - Código: FTD22SPCOD

Plantão de vendas no Colégio com 20% de desc. dia 13/01 das 13h às 18h e 14/01 das 8h às 12h.

LIVRO DE INGLÊS: # INSTA ENGLISH
6º ANO - Volume S - Starter  - Editora Macmillan - ISBN: 9788551102077

Compras através do site da Disal com 10% de desconto: disal.com.br/davinagasparini

LIVRO DE FILOSOFIA: ENCONTRO COM A FILOSOFIA - 6º ANO
6º ANO - Editora Moderna - Autor: Ricardo Melani - ISBN: 9788516112264

Compras através do site da Disal com 10% de desconto: disal.com.br/davinagasparini

LIVRO DE PORTUGUÊS: GERAÇÃO ALPHA - LÍNGUA PORTUGUESA - 6º ANO
6º ANO - Autores: Cibele Lopresti Costa, Greta Marchetti - Editora SM - ISBN:  9788541823463

Compras através do site da Disal com 10% de desconto: disal.com.br/davinagasparini

● SUGESTÃO DICIONÁRIO INGLES/PORTUGUES

LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR: Guia de estudo dirigido - de acordo com a reforma ortográfica

Edição Português - 1ª Edição

● PARADIDÁTICOS: Os livros paradidáticos serão solicitados ao longo do ano letivo.

http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://disal.com.br/davinagasparini
http://disal.com.br/davinagasparini
http://disal.com.br/davinagasparini


Obs: Os descontos em sites parceiros como o da FTD e da Disal são apenas sugestões aos responsáveis, não tendo o Colégio nenhum

ganho sobre as vendas, nem responsabilidade quanto à compra e entrega dos livros.


