
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 – 6º ANO 

Senhores pais, 

Certamente vocês acompanharam nos principais noticiários do país, a implantação da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), que tem como referência a construção e adaptação dos currículos de todas as escolas do país, 

bem como dos materiais didáticos na qual dão suporte ao trabalho pedagógico. 

Prevista em Lei, a BNCC foi homologada pelo Ministério da Educação, e para atender essa nova realidade, 

fez-se necessário alinhar os materiais didáticos que utilizamos, sendo que em algumas situações precisaram-se trocar 

os livros. 

Conforme anunciado anteriormente estará à venda no CQB, no período de 13/01 a 07/02, com um desconto 

especial, os livros que serão usados em 2020. 

Atenção: 

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais 

do ano anterior. 

Solicitamos atenção às seguintes orientações: 

 Livros e cadernos deverão estar devidamente identificados (nome completo e ano escolar); 

 Início das aulas em 2020: 29/01/2020, quarta-feira; 

 O material escolar, para o ano de 2020, deverá ser entregue em duas etapas, nas datas estipuladas abaixo e 

serão recolhidos na sala de aula.  

29/01 - quarta-feira: material de artes,  

30/01 - quinta-feira: material de papelaria de uso coletivo 

 Não é necessária a entrega dos materiais didáticos, pois o aluno deverá trazê-los conforme o quadro de 

horários que será disponibilizado no início do ano letivo. 

 Os livros paradidáticos de Inglês e Espanhol são encontrados na DISAL, fone: 36106536.  

 UNIFORME: O uso completo do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, incluindo os agasalhos.  

Não será permitido o uso de chinelo, em nenhuma circunstância.  

 ÍTENS UNIFORME: Camiseta, bermuda e agasalho do CQB. Também é permitido o uso de calça jeans 

tradicional, sem nenhum detalhe. Não será tolerado o uso de calça rasgada, desbotada, aplicada, cós baixo, 

etc. Pedimos aos pais e responsáveis que contribuam para que seus filhos venham uniformizados, 

diariamente, cooperando com a organização e segurança de todos.  

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

01 estojo completo;     

01 jaleco branco para aulas de laboratório; 

01 compasso; 

01 par de esquadros 45° e 60°; 

01 régua de 30 cm (uso para a Matemática); 

01 transferidor; 

01 pen drive; 

01 calculadora simples; 

01 pacote fechado de papel (500 folhas) – A4  

01 caderno universitário capa dura 96fls para Língua 

Portuguesa; 

 

01 caderno universitário capa dura de 96fls 

(quadriculado) para Matemática; 

01 caderno universitário capa dura de 96fls para 

História; 

01 caderno universitário capa dura de 96fls para 

Geografia; 

01 caderno universitário capa dura de 96fls para 

Ciências; 

01 caderno universitário capa dura de 96fls para 

Inglês/Espanhol;

Obs.: Não será permitido o uso de fichário 
 



 

MATERIAL DE ARTE: COLETIVO 

01 tinta acrílica 250 ml - preto; 

02 tintas guache 250 ml – verde folha e rosa escuro; 

10 envelopes brancos 24x34, sem identificação; 

05 Sacos plásticos grossos com 4 furos; 

01 tubo de cola 90 g; 

01 rolo de fita transparente larga (durex largo – 45m) 

1 pacote papel A4 colorido (sulfite sortido); 

  

MATERIAL DE ARTE: INDIVIDUAL 

01 Bloco Canson A4 com 20 folhas; 

01 Bloco de pintura A4 de 200 g/m²; 

02 Pincéis chato nº. 0 refs. 815, 512, 441 ou 715; 

01 Caneta piloto preta; 

01 lápis 4B para desenho; 

01 Estojo de lápis de cor; 

01 Estojo de canetas hidrocor; 

01 Estojo de giz de cera; 

01 Estojo de giz pastel; 

01 Tesoura sem ponta corte laser com nome gravado; 

01 Pasta catálogo com 50 plásticos; 

01 Pasta Polionda Tamanho A4, 55 mm, vermelho; 

01 Régua de 30 cm; 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

Português: Linguagens 6º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - 

9ª edição (com o selo plural) – Editora Atual. 

 

 

 

 
 

Matemática: Projeto Teláris - 6º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática. 

Obs.: Acompanha o caderno de exercícios. 

 

 

 
 

 

 

Ciências: Projeto Teláris - 6º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática. 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia: Projeto Teláris - 6º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática. 

 

 

 



 

 

História: Projeto Teláris - 6º ano – 3ª edição – (com o selo plural) - Editora Ática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês: Metro Starter Student Book e Workbook - Editora: Oxford. 

Obs.: Por ser livro consumível não indicamos a reutilização. 

 

 

 

 

 

 

¿Español? ¡Por supuesto! – 1 A1 – Editora: Edelsa (sem o adicional de exercícios). 

Obs.: Por ser livro consumível não indicamos a reutilização. 

 

 

 

 

LEITURA COMPLEMENTAR INTERDISCIPLINAR – PARADIDÁTICOS 

 

 

 

Português: A ladeira da saudade - Autor: Ganymédes José - Editora: Moderna. 

1º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

Português: Eu e os outros (as regras de convivência) - Autor: Maria Helena Pires Martins - 

Editora: Moderna. 

2º Bimestre 

 

 

 

 

 

Português: O gênio do crime - Autor: João Carlos Marinho - Editora: Global. 

Leitura de férias / julho de 2020 

 

 

 

 



 

 

 

Português: No templo do trovão - Autor: Thomas C. Brezina - Editora: Ática. 

3º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

Português: O escaravelho do diabo - Autor: Lúcia Machado de Almeida - Editora: Ática. 

4º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inglês: David and the great detective – Martyn Hobbs – Helbling  

 

 

 

 

 

 

 Espanhol: La piedra extraterrestre - Elena G. Hortelano – Colega lee, Editora Edelsa. 

 

 

 

 

 

DICIONÁRIOS 

Português: Minidicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara - Editora Nova Fronteira. 

Inglês: Editora Oxford . 

Espanhol: Santillana para estudiantes. 

 

 

Sejam muito bem-vindos e que 2020 seja um ano repleto de conquistas!  

 
 

 


