2021
6º Ano - Ensino Fundamental II
Senhores Pais:
Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o
reaproveitamento de materiais da série anterior, principalmente cadernos, pastas, lápis de cor,
canetas e livros em bom estado de uso.
O colégio, em parceria com a Editora FTD, disponibiliza para os senhores Pais, através do
link www.ftdcomvoce.com.br, a possibilidade de aquisição dos livros FDT, (Educação Infantil /
Ensino Fundamental I e II), com desconto e a comodidade de recebê-los diretamente em sua
casa, além de vantagens e descontos em compra de produtos da marca Samsung nas lojas
Kalunga.

Código a ser inserido no cadastro do aluno
no site de compra de material

*Pedimos atenção na indicação do ano/série durante a realização do cadastro do aluno, evitando a compra incorreta dos materiais.
*O colégio não se responsabilizará por compras de materiais incorretos.

Língua Portuguesa
Livro: Português Linguagens – 6º ano
Autores: Willian Roberto Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora Atual
ISBN: 9788557691919
- 1 caderno universitário com 96 folhas
- 1 pasta com elástico, tamanho ofício

Literatura para o 1º trimestre

Livro: O diário (nem sempre) secreto de Pedro
Autora: Telma Guimarães Castro Andrade
Editora Atual
ISBN: 9788535709889

Matemática
Livro: Matemática – 6º ano - (sem caderno de atividades)
Autores: Imenes e Lellis
Editora Moderna
ISBN: 9788516068608
- 1 caderno universitário com 120 folhas
- 1 pasta com elástico contendo:
- 1 transferidor de 180° transparente;

- 1 jogo de esquadros transparentes

História

Livro: Sociedade & cidadania – 6º ano ( novo livro adotado para 2021)
Autor: Alfredo Boulos Junior
Editora FTD
ISBN: 9788596020558
- 1 caderno universitário de 50 folhas

Geografia
Livro: Panoramas - Geografia – 6º ano
Autores: Angela Rama; Denise Pinesso; Marcelo Moraes
Editora FTD
ISBN: 9788596024389
- 1 caderno de 100 folhas
- Caneta ponta fina tipo Stabilo nas cores vermelha, preta e azul
- 1 bloco de folha vegetal

Ciências
Livro: Panoramas - Ciências – 6º ano
Autor: Leandro Pereira de Godoy
Editora FTD
ISBN: 9788596024303
- 1 caderno de 100 folhas

Inglês
Livro: Insta English - Student’’s Book Pack Starter – 6º ano ( não é
possível a utilização do exemplar de 2020)
Editora Macmillan
ISBN: 9788551100554 ou
ISBN: 9788551102077
Obs.: Esse livro poderá ser adquirido com qualquer um dos ISBNs
acima, pois teve alteração de conteúdo.
- 1 caderno de 100 folhas brochura universitário de capa dura

Filosofia
Livro: Encontro com a Filosofia – 6º ano
Autor: Ricardo Melani
Editora Moderna
ISBN: 9788516112264

Artes
Livro: Arte e Habilidade – 6º ano
Autoras: Angela Anita Cantele e Bruna Renata Cantele
Editora FTD
ISBN: 9788534242219
- 1 lápis 2B
- lápis de cor
- canetinha hidrocor (estojo com 6 cores)
- régua transparente 30 cm
- 1 caneta permanente preta
- 1 cola bastão
- 1 cola líquida
- 1 tesoura
- 25 folhas de sulfite A4 – 40k – 120g

Obs.: Não é permitido o uso de fichário no 6º ano.

