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LISTA DE MATERIAL - ENSINO FUNDAMENTAL II - TURMA: 6º ANO 2021 
 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 

 

 

REUNIÃO DE PAIS online: 27/01/2021 (quarta-feira), às 20h 
 INÍCIO DAS AULAS: 03/02/2021 

Apontador com depósito  01 

Borracha branca macia  03 

Caderno de linguagem universitário / com margem / 10 matérias  01 

Caderno de cartografia 202x140mm – 48 folhas  01 

Caderno quadriculado universitário / com margem – 96 folhas  01 

 Caixa de lápis de cor (grande) – 12 cores  01 

Estojo escolar (penal)  01 

Kit de desenho geométrico  01 

 Lápis preto (grafite nº 2)  05 

Régua 30 cm   01 

Tesoura sem ponta com nome gravado  01 

Caneta preta, azul e vermelha  01 

 Pasta vermelha polionda com grampo (presilha romeu e julieta) com 30 plásticos para arquivo 
de produção de texto - ficará na escola  01 

  Pasta plástica com elástico, qualquer cor para trabalhos, tarefas, provas.  01 

 Óculos de Proteção (modelo à critério do aluno) para aulas de laboratório  01 



 

MATERIAL DIDÁTICO 
Sugerimos a compra dos materiais didáticos na editora onde temos parceria, possibilitando desconto para nossos alunos: 

EDITORA FTD - R. João Negrão, 2720 - Prado Velho (t: 41.3208-8400) 

E-commerce: FTD Acesse o site: http://www.ftdcomvoce.com.br/ cadastre-se utilizando o cupom FTD21PREIR então, 
selecione a lista do ano desejado. 

E-commerce: SOMOS (livro didático de inglês) Acesse o site: https://www.distribuidoracuritiba-cle.com.br/  com o 
login escolagrace (tudo junto e em letra minúscula) e senha escolagrace2021 (tudo junto e em letra minúscula).  

 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
PANORAMAS 6 - DE ACORDO COM A BNCC  
Autores:  Cristina Hulle, Angélica Prado 
Editora: FTD - 1ª Edição 2019 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 6 - DE ACORDO COM A BNCC 
Autores: Giovanni, Castrucci, Giovanni Jr 
Editora: FTD - 4ª Edição 2019 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
PANORAMAS 6 - DE ACORDO COM A BNCC 
Autores: Leandro Godoy 
Editora: FTD - 1ª Edição 2019 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PANORAMAS 6 - DE ACORDO COM A BNCC 
Autores: Marcelo Moraes, Angela Rama e Denise Pinesso 
Editora: FTD - 1º edição  2019 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
SOCIEDADE E CIDADANIA 6 - DE ACORDO COM A BNCC 
Autores: Alfredo Boulos Júnior 
Editora: FTD - 4ª edição 2018 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
https://www.distribuidoracuritiba-cle.com.br/


 

 
 

LIVROS LITERÁRIOS 

 

 

HELLO! 6 STAGE  
Autores: Eliete Canesi Morino e e Rita Brugin de Faria 
Editora: Ática 
 
 

Mini dicionário da 
Língua Portuguesa  (Sugestão: edição revista e atualizada - editora FTD) 

 
Bíblia sagrada 

 

Nova tradução na linguagem de hoje – Letra grande 

 
Título: Extraordinário  
Autor: R. J. Palacio 
Editora: Intrínseca 

Período de leitura: 1º trimestre 

 

Título: Sherlock Holmes – Casos Extraordinários 
Autor: Arthur Conan Doyle - Tradução e adaptação 
Márcia Kupstas 
Editora: FTD 

Período de leitura: 1º trimestre 

Título: O mágico de Oz 
Autor: L. Frank Baum - Tradução: Luis Reyes  
Editora: Autêntica 

Período de leitura: 2º trimestre 

 
Título: A reforma da natureza 
Autor: Monteiro Lobato  
Editora: FTD 

Período de leitura: 2º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
- Os materiais acima devem ser trazidos no primeiro dia de aula e todos NOMEADOS. 
- O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o primeiro dia de aula e deve estar NOMEADO. 
- Todas as mochilas serão permitidas, com EXCEÇÃO àquelas que fazem menção à violência, mitos,                           

monstros ou magia pois vão contra a filosofia da escola. 
- Todos os alunos deverão ter um estojo para as atividades que serão feitas em casa, devido ao formato                                     
híbrido. Na reunião de pais explicaremos melhor como funcionará. 

 

“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus 
filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando 

se deitar e quando se levantar.” 

Deuteronômio 6:6-7 

 

 

 
 
Título: The Ransom of Red Chief - Starter 
Autor: O. Henry  
Editora: Oxford University 

Período de leitura: 2º trimestre 

 

 
 
Um livro de literatura a escolha do aluno (pelo menos 100 páginas) e de acordo com a faixa etária. 
Período de leitura: 3º trimestre 

 


