LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 6º ANO – 2020
LIVRO
1. Língua Portuguesa - Linguagem: Projeto Athos - Língua Portuguesa - Maria Tereza Arruda Campos – FTD
(ISBN: 9788532293732)
Gramática: Gramática texto, reflexão e uso. William Cereja / Thereza Cochar – Volume único – Atual Editora –
(ISBN:978-85-5769-009-7)
Obs: Os livros de Literatura serão selecionados da Plataforma “Árvore de Livros”.
2. Matemática - Conquista da Matemática - Giovanni Jr. Castrucci – Edição de acordo a BNCC – FTD (ISBN:
9788596023504)
Paradidático - Educação Financeira: “O menino do dinheiro em cordel. ” Reinaldo Domingos José Santos – Ed.
DSOP
3. Ciências - Projeto Teláris - Fernando Gewandsznajder/ Helena Pacca – Ática (ISBN: 9788508193226 de
acordo com a BNCC)
4. Geografia - Prismas Geográficos - Jaimes & Mendes – FTD (ISBN: 9788596002332)
5. História - Sociedade e Cidadania - Alfredo Boulos Junior – FTD – 4ª Edição de acordo a BNCC (ISBN:
9788596020558)
6. Inglês - #InstaEnglish – Starter – Emma Heyderman, Fiona Mauchline. – 1. Ed. – São Paulo: Macmillan
Education do Brasil, 2019.
(ISBN: 978-85-511005-54)
7. Ensino Religioso - Empreendedorismo e Projeto de Vida - Leo Fraiman – 6º ano – Editora FTD (ISBN:
9788596005302)
8. Arte – A arte de fazer arte, 6º ano – Espaço – Denise Akel Haddad / Dulce Gonçalves Morbin. 4ª ed. – São
Paulo – Editora Saraiva (ISBN: 978-85-02-21049-3
MATERIAL INDIVIDUAL
 Estojo contendo lápis ou lapiseira, caneta azul, preta e vermelha, régua, cola bastão, borracha; caneta marca
texto, tesoura sem ponta;
 01 Caderno de produção textual do Colégio La Salle águas Claras;
 06 Cadernos Universitários 96fl;
 02 Cadernos brochura pequeno (48 folhas) para Arte e Ensino Religioso;
 Jaleco branco de manga comprida e punhos cerrados, obrigatório para as aulas de laboratório;
 Luvas cirúrgicas (serão solicitadas no decorrer das aulas de laboratório) e 01 óculos de proteção para uso
durante as aulas no laboratório.
ORIENTAÇÕES
 Todo material deve ser identificado com o nome do estudante.
 O valor anual da plataforma “Árvore de Livros” é de R$ 47,00 e o do material Matific (6º e 7º ano do Ensino
Fundamental II) é de R$ 40,00. Os 02 (dois) projetos devem ser pagos até o dia 10/03/2020.
 É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade
de cada estudante.
 Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior.
 O plano de execução e a capa dos livros estarão disponíveis no site do Colégio.
 A agenda do Colégio La Salle/2020 será fornecida na primeira semana de aula.
 Os materiais individuais para as aulas de Arte e para desenvolvimento de projetos serão solicitados no decorrer
no ano letivo.
 Os livros ficarão em casa, enviar para o Colégio de acordo com a grade horária da turma.

