
 

 
RELAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 2020 
 

Ensino Fundamental 6º ano 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Livros Didáticos 
O material didático da Editora UNO (Kit Completo) deverá ser adquirido via plataforma  
http://www.unoieducaco.com 
Para uma maior comodidade e controle, os kits serão entregues na própria escola. 
 

Disciplinas  Editora  

Português, Matemática, História, Ciências, Geografia, Artes e Inglês UNO 

 
2 – Livros Paradidáticos 
 

Bimestre Título Autor Editora 

1º O pequeno príncipe Antoine de Saint-

Exupéry 

Agir 

2º Segredos de agenda Telma Guimaraes 

Castro Andrade 

FTD 

3º No fundo dos teus olhos Giselda Laporta 

Nicolelis 

FTD 

4º Papai não é perfeito Sonia Salerno Forjaz FTD 

 

OBS: Venda dos livros paradidáticos no portal FTD com 20% de desconto. 

          Venda dos livros paradidáticos no portal Editora Moderna com 20% de desconto. 

           Sugerimos que a compra dos livros paradidáticos seja realizada logo no início do ano. 

 

3 - Material de uso pessoal 

• 01 régua de 30 cm 

• 4 lápis preto 

• 02 borrachas brancas 

• 01 apontador com depósito 

• 01 cola bastão  

• 01 tesoura de ponta arredondada 

• 01 marcador de texto 

• 01 tubo de cola branca 

• 01 régua de 30 cm 

• 01 par de esquadros 

• 01 transferidor 180° (meia lua) 

• 01 compasso de ferro (não comprar de plástico) 

O Material pedagógico adotado visa oportunizar a prática pedagógica das aulas e provas 

operatórias, desenvolvendo habilidades e competências. Sondar, Problematizar, 

Sistematizar e Generalizar são as etapas que possibilitam transformar informações em 

conhecimento. 
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• 01 caderno universitário com 12 divisões 

• 01 caneta esferográfica transparente preta  

• 01 caneta esferográfica transparente azul  

• 01 caneta esferográfica transparente vermelha 

• 01 lápis 1B 

• 01 lápis 2B 

• 01 caderno de desenho (matemática) 
 

(Os materiais dos estojos deverão ser repostos pelos responsáveis, sempre que necessário) 
 
4 - Material de uso pessoal  (ARTES) 

 

• 1 caixa lápis de cor (12 cores)  

• 1 caixa canetas ponta fina (12 cores) 

• 1 caixa de giz de cera 12 cores 

• 1 caderno de desenho  

• 1 lápis de desenho 2B, 4 B e 6 B 

• 1caneta preta fina  

• Pacotes de Color Set 
 

5 – Observções 
 

• Todo material deverá ser etiquetado com nome/série do(a) aluno(a). 

• Início das aulas – 10/02 

• Primeira reunião pedagógica com os pais será no dia 08/02 às 8h. 
 
6 – Fornecedores de uniformes 
 
Jane’s Confecções – Rua Carlos Palut, 230 (Loja H) – Taquara – Telefones: 3348-9922 / 96471-9737 
– Sra. Pâmela. 
E-mail: janesconfeccoes@hotmail.com -  Site: www.janesconfecoes.com.br 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica  
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