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6º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS  

 LÍNGUA PORTUGUESA: Projeto Teláris: 6º ano – Autores: Ana 
Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi. 3ª Edição – Editora Ática. 
De acordo com a BNCC.   

 MATEMÁTICA: Projeto Teláris: 6º ano. Autor: Luiz Roberto Dante; 3ª edição 
– Editora Ática. De acordo com a BNCC.   

 HISTÓRIA: Estudar História: das origens do homem à era digita: 6º ano. 
Autoras: Patrícia Ramos Baick e Anna Barreto. 3ª edição – Editora Moderna. 
De acordo com a BNCC.  https://www.modernacompartilha.com.br/ , alunos 
terão desconto no site. 

 GEOGRAFIA: Expedições Geográficas: 6º ano. Autores: Melhen Adas e Sérgio 
Adas. 3ª edição – Editora Moderna. De acordo com a 
BNCC.  https://www.modernacompartilha.com.br/ , alunos terão desconto no 
site. 

 CIÊNCIAS: Companhia das Ciências: 6º ano. Vários autores. 4ª edição – Editora 
Saraiva. De acordo com a BNCC. 
   

 ARTE: Araribá plus: 6º ano. Obra coletiva, editor responsável: Denis Rafael. 2ª 
edição – Editora Moderna. https://www.modernacompartilha.com.br/ , alunos 
terão desconto no site. 

 PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA: 6º Ano – Ensino 
Fundamental. Autor: Leo Fraiman. - 2ª ed. Editora FTD.  
            (Este livro deverá ser adquirido na loja da ACDMAV).  

 

 INGLÊS: Material da International School, incluso na mensalidade, que será 
entregue ao aluno no início das aulas. 

LIVROS PARADIDÁTICOS   

 Não era uma vez | Vários autores – Editora Melhoramentos.   

 A palavra mágica | Moacir Scliar – Editora Moderna. 
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 Sem Fôlego / Brian Selznick – SM 
 Terríveis Romanos – Deary Terry - 2ª edição. São Paulo -  Editora 

Melhoramentos 

 Madre Agathe Verhelle - Antes do quadro pintado | Autor: Vandré Batista   

(Este livro deverá ser adquirido na loja da ACDMAV).  

PARADIDÁTICOS E MATERIAIS EXTRAS  

 Serão solicitados livros em todas as disciplinas no decorrer do ano para 
complementar os conteúdos e atividades extras, além de revistas, gibis, jornais 
e outros materiais para aulas práticas. 

 

MATERIAIS DIVERSOS (USO INDIVIDUAL)   
 01 caderno universitário ou individual para todas as matérias;   
 01 caderno de desenho capa dura grande, com margem e 96 folhas;   
 01 lápis preto 2B;   
 01 borracha macia pequena;   
 01 régua de 30 cm;   
 01 caneta azul, 01 caneta preta, 01 caneta vermelha;   
 01 jogo de canetinhas coloridas;   
 01 tubo de cola branca;   
 01 tesoura com ponta arredondada;   
 01 caixa de lápis de cor;   
 01 par de esquadros;   
 01 transferidor;  
 01 compasso.   

MATERIAIS DIVERSOS (USO COLETIVO)  

 01 resma de papel sulfite A4.   
Observação: os materiais diversos de uso coletivo poderão permanecer na livraria e 
o cupom fiscal deverá ser entregue para a coordenação.  

 


