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Lista de Material do 6º ano – Ensino Fundamental II / 2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês 

Jornadas English 6 

Autor(es): Diversos – Editor responsável: Vicente Martinez / Ed. Saraiva (ISBN – 9788547208363) 
 

Matemática 

Projeto Teláris Matemática 6 

Autor(es): Luiz Roberto Dante / Ed. Ática (ISBN – 9788508172733) 
 

Geografia 

Projeto Teláris Geografia 6 

Autor(es): Jose William Vesentini e Vania Vlach / Ed. Ática (ISBN – 9788508172573) 
 

História 

Historiar 6  

Autor(es): Gilberto Cotrim e Jaime Rodrigues / Ed. Saraiva (ISBN – 9788502631755) 
 

Ciências 

Investigar e Conhecer 6 

Autor(es): Sonia Lopes / Ed. Saraiva (ISBN – 9788547209933) 
 

Ética/Religião 

De Mãos Dadas – 6º ano 

Autor(es): Amelia Schneiders e Avelino Correa / Ed. Scipione (ISBN – 9788547400293) 
 

Arte 

Projeto Arte Corpo 6 

Autor(es): Bea Meira / Ed. Scipione (ISBN – 9788526298996) 
 

Português 

Português Linguagens Vol. 6 (Reformulado) 

Autor(es): Willian Cereja e Carolina Dias Vianna / Ed. Atual (ISBN – 9788557691919) 
 

Obs.: Nenhum livro de atividades pode ser vendido separadamente. 
 

Livros Paradidáticos Português: 

1ª etapa: A Ilha Perdida – Maria José Dupre / Ed. Ática (ISBN – 9788508173457) 

2ª etapa: De Cabeça Baixa – Mirna Pinsky / Ed. Atual (ISBN – 9788535719208) 

3ª etapa: As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift / Ed. Scipione (ISBN – 9788526281202) 
 

Livros Paradidáticos Redação: 

1ª etapa: Um Time Muito Especial – Jane Tutikian / Ed. Atual (ISBN –9788535711295) 

2ª etapa: Triste Fim de Policarpo Quaresma HQ– Luiz Antonio Aguiar / Ed. Ática (ISBN – 9788508164042) 

3ª etapa: Sonhar é possível? – Giselda Laporta Nicolelis / Ed. Atual (ISBN – 9788535706505) 
 

Livros Paradidáticos – Objetivos:  Estimular o gosto pela leitura, por meio de obras expressivas;  

Reconhecer a leitura como fonte de prazer, de conhecimento e de desenvolvimento pessoal;  Incentivar 

a busca de informações complementares às obras, tais como biografia do autor e contexto histórico;  

Fornecer subsídios para uma leitura consciente e responsável;  Buscar obras que se constituam como 

desafio, seja em relação ao vocabulário, à complexidade do enredo, dentre outros;  Incentivar a leitura 

de outras obras, além dessas que serão trabalhadas pelo professor durante o ano letivo. Obs.: É 

necessário que cada livro seja lido integralmente, para o bom rendimento do aluno e a realização 

adequada das atividades avaliativas. 
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Lista de Material Complementar – 6º ano / 2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 1 caderno de 96 folhas para cada disciplina. 

 1 Minidicionário Antônio Olinto – Português/Inglês e Inglês/Português / Ed. Saraiva – 7ª edição – 

Nova Ortografia (ISBN – 9788502077751) – Será utilizado nas disciplinas de Português e Inglês. 

 Gramática Reflexiva 6º ano – William Cereja e Thereza Cochar / Ed. Atual (ISBN – 9788557690011) –

Será utilizado na disciplina de Português. 

 Todos os Textos 6º ano - William Cereja e Thereza Cochar / Ed. Atual (ISBN – 9788535719888) – 

Será utilizado na disciplina de Redação. 

 Trabalhando com Mapas – Introdução à Geografia / Ed. Ática (ISBN – 9788508134632) – Será 

utilizado na disciplina de Geografia. 
 

1. Todos os materiais são imprescindíveis para que o aluno tenha um bom rendimento e deverão ser 

apresentados aos professores até a 3ª semana do mês de fevereiro.  

2. A aquisição dos livros poderá ser feita da seguinte forma: 

 Na escola – venda pessoal com a editora nos dias 06 e 12/02/2019, de 08h às 17h; 

 Pelo site, a partir do dia 20/12/2018: acesse www.colegiosaoluisgonzaga.com.br e clique no 

ícone da lista escolar para ser redirecionado ao site da editora. Escolha a série, selecione os livros 

e obtenha 10% de desconto, parcelamento em até 6x e entrega na escola (sem custo de frete, 

no dia 04/02/2019, em horário comercial) ou em seu endereço residencial (consultar valor 

do frete). Dessa forma não haverá aquisição de livros errados e vocês ainda terão muitas 

facilidades! *Informações/orientações adicionais em anexo. 

3. O uniforme é vendido somente na escola e seu uso completo é exigido desde o 1º dia letivo, 

conforme regimento escolar e ciência dos responsáveis. 
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Lista de Material Arte – 6º ano / 2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

1 - Materiais de uso coletivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 - Materiais de uso individual. 
 
 

 
 

 

Obs.: Estes materiais são de extrema importância para que possamos fazer atividades variadas em 

sala de aula e deverão ser entregues, diretamente ao professor de arte, até a 3ª semana do mês de 

fevereiro.                                                                                                             Sejam muito bem-vindos! 
 

Qtde Descrição 

01 Pacote de lantejoula 30 g (cor de sua preferência) 

01 10 metros de Fita de cetim de 5 cm de largura (cor de sua preferência) 

06  Bastão de cola quente (grosso) 

01 Papel cartão (cor de sua preferência) 

02 Cartolina (cor de sua preferência) 

01 TNT de 2 m (cor de sua preferência) 

02  Papel color set (cor variada) 

02 EVA (cor de sua preferência) 

01 1 metro chita 

01  Borracha branca macia – sugestão: Bic 

02  Lápis grafite preto n° 2 – sugestão: Bic Evolution HB 

01 Caneta hidrocor preta ponta grossa (sugestão: Bic) 

01 Pincel n° 12 

01 Pano de prato ou perfex (para limpar pinceis) 

01 Plástico transparente grosso – 80 x 80 cm 

Qtde Descrição 

01 Camisa de malha grande (levar nos dias de aula de pintura) 

01 Cx lápis cor (24 cores) – sugestão: Bic Evolution (levar nos dias de aula de arte) 

http://www.colegiosaoluisgonzaga.com.br/

