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MATERIAL 2022 - 6° ANO 

LIVROS DIDÁTICOS  

LIVROS PARADIDÁTICOS  

MATERIAIS 

 1 Agenda com dimensões mínimas de 13.5 x 20.5 cm 
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Português)  
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Matemática)  
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Ciências e 

Laboratório –Aulas Práticas); 
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Produção de 

Texto e Projeto Leitura); 
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Geografia); 
 1 Caderno capa dura 80 ou 96 folhas (Ensino 

Religioso / História); 

 1 Jaleco da cor branca – manga comprida, com 
elástico no punho (Ciências e Laboratório – Aulas 
Práticas);  
 Esquadros de 45º e 90º, compasso, transferidor, 
régua de 30cm, tesoura sem ponta, tinta guache, 
canetinha hidrocor e lápis de cor aquarela; 
Obs.: O uso de fichário não é recomendado, bem 
como, caderno em espiral e/ou universitário. 

 

ATENÇÃO 
MATERIAL DE INGLÊS: 

Coleção Xfactor: Xchange - 06 apostilas e um bloco de 
atividades (1º Semestre) + 06 apostilas e um bloco de 
atividades (2º Semestre) + acesso ao portal do aluno 
da International School (anual), que serão entregues 
para os alunos na sala de aula no início de cada 
semestre; 
 
OBSERVAÇÕES:  
 Uniforme completo;  
 Em dias de Frio: Calça comprida de uniforme, 
moletom nas cores azul, cinza, banco ou preto (sem 
estampa); 
 Não é permitido o uso de calça jeans; 

 Calçado: tênis, sandália ou sapatilha (sem saltos e 
confortáveis). Não será permitido o uso de chinelo 
e/ou rasteirinhas; 
 Reunião de pais com os/as professores/as no dia: 
26/01 às 19h; 
 Todo o material deverá estar etiquetado com o 
nome do/a aluno/a; 
 As apostilas deverão vir na mochila do/a aluno/a;  
 Os livros paradidáticos deverão ser trazidos de 
acordo com a solicitação via agenda, realizado pelo/a 
professor/a;  
 Início das aulas: 26/01; 
 Horário de início das aulas: Período matutino: 7h 
e Período vespertino 13h15min. 

 Sistema De Ensino SAS: Livros 1, 2, 3 e 4: Integrado. Suplementos: atividades suplementares, prática de 
produção textual e lógica. Tecnologia: Após adquirir o material físico o aluno terá acesso a Plataforma SAS. 
Acesse portalsas.com.br, gere sua senha para ser liberada pelo responsável e utilize os serviços exclusivos do 
portal. Lá o estudante encontrará vários recursos para sua rotina de estudos como o Gabarito e Resoluções dos 
Livros: respostas completas das atividades propostas nos livros didáticos. Livro digital: após o download do seu 
livro você poderá ter em seu celular ou tablet sem precisar de internet. SAS TV: videoaulas de todos os capítulos 
do livro, resoluções das questões dos Simulados SAS, obras literárias, Infográficos e mapas mentais ilustrados 
para complementar o estudo de assuntos que exigem mais atenção. Eureka: para o aluno aprender se divertindo. 
Disponível para: português, matemática, ciências, história, geografia, biologia, química e física. Simulado SAS: 
tem o foco na evolução constante dos alunos por meio de avaliações robustas, análise de dados e plano de estudos 
personalizado. 

 Dicionário: Português - Sugestão: Silveira Bueno, FTD, (caso o aluno não tenha). 
 Dicionário: Inglês/Inglês – Merriam Webster’s Dictionary – 1ª Edição (2016). 
 A disciplina de Ensino Religioso será trabalhada a partir de projetos e temáticas da área. Não adotaremos um 

material em específico. 

 1 Casa Coração – Autora: Nina Ricci - 1ª Edição – Entrelinhas Editora, 2021. 
 1.1 O Pequeno Príncipe - Autor: Antoine De Saint-Exupéru – Tradução Leonardo Fróes – Ilustração: Sandra 
Jávera – 1ª Edição – São Paulo – Editora FTD, 2016. 
 2. Pantanáutilus – Autora: Ana Carolina Neves - 1ª Edição – São Paulo: FTD, 2011. 
 3. Nos Bastidores Da Realeza – Autora: Giselda Laporta Nicolelis – Ilustrações: Alexandre Camanho – 1ª Edição 
- São Paulo – Ed. FTD, 2015. 
 3.1 Como Cuidar Do Seu Dinheiro – Autores: Mauricio De Sousa E Thiago Nigro: - Rio De Janeiro: Harpercollins, 
2020. 
 4. O Menino Do Dedo Verde – Autor: Maurice Druom – 124ª Edição:São Paulo: Ed. José Olympio, 2021 


