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Início das atividades escolares: 14/02/2022. 

A data da reunião de Pais/Responsáveis será divulgada na primeira semana de aula. 

 

⮚ Uso obrigatório do uniforme completo, diariamente, desde o início do ano letivo. 

⮚ Cada estudante deve portar diariamente sua agenda escolar, bem como sua carteira de 

identificação estudantil. 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
MATERIAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

- 1 caderno de 100 folhas. 

 

Obs.: as leituras obrigatórias serão divulgadas no início do 1º trimestre 

de 2022. 

MATEMÁTICA - 1 caderno de 100 folhas. 

HISTÓRIA - 1 caderno de 50 folhas. 

GEOGRAFIA - 1 caderno de 50 folhas. 

CIÊNCIAS 
- 1 caderno de 50 folhas. 

- 1 jaleco branco de manga longa. 

LÍNGUA INGLESA - 1 caderno de 50 folhas. 

FILOSOFIA - 1 caderno de 50 folhas. 

ENSINO RELIGIOSO - 1 caderno de 50 folhas. 
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ARTE 

- 1 caderno grande de desenho (com folhas brancas); 

- 5 folhas A3 gramatura 180; 

- 1 lápis 2B 

- 1 lápis 6B; 

- 1 apontador com lixeira; 

- 1 borracha macia; 

- 1 caneta permanente preta 1.0 (marcador para CD com ponta fina); 

- 1 conjunto de lápis de cor de 12 cores no mínimo; 

- 1 conjunto de canetinhas coloridas; 

- 1 régua de 30 cm; 

- 1 tesoura escolar; 

- 1 compasso; 

- 2 pincéis chatos com cerda rígida: nº 8 e nº 14; 

- 1 tubo grande (250ml) de tinta guache na cor Verde (claro ou 

escuro). 

Obs.: Ao longo do ano outras atividades serão desenvolvidas, sendo 

assim, é possível que haja solicitação de materiais específicos. 

Materiais já adquiridos no ano anterior poderão ser reaproveitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO DIDÁTICO 

 

Língua Inglesa 

Uncover 1 Full Combo W Online WB & Online Practice – ISBN: 9781316643648 – Cambridge 

University Press. (Material do Programa Bilíngue) 

 

 

Projeto Educacional UNOi 

 
cod-serie it-codigo desc-item 
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6º ano EF1 472358676 UNOI 6EF B1* 

6º ano EF1 472355882 UNOI 6EF B2* 

6º ano EF1 472355893 UNOI 6EF B3* 

6º ano EF1 472355907 UNOI 6EF B4* 

- Língua Portuguesa 

- Matemática 

- Arte 

- História 

- Geografia 

- Ciências 

- Trajeto i 

- Aprender a Pensar 

- Aprender a Ser 

- Turing 

*Os materiais estão divididos em 4 módulos (4 caixas: B1, B2, B3 e B4), no ato da aquisição dos 

livros todos os módulos serão entregues. 

Os livros estarão disponíveis para a aquisição na Loja de Uniformes do Colégio (La Salle Store) a partir 

do mês de janeiro. 

Obs.: Projeto Educacional UNOi é composto pela tríade pedagógica: plataforma de conteúdos digitais, 

livros didáticos impressos e complementos pedagógicos. O login digital da plataforma é válido 

somente para o ano letivo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


