
 

6º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL  

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2023 

 

Prezados/as Pais, Mães e Responsáveis, 

 

Seguem orientações importantes para a aquisição dos materiais que serão usados em 2023: 

 

• Sugerimos que os livros e todos os outros materiais sejam adquiridos no início do ano letivo; 

• Lembramos que os livros devem ser comprados de acordo com o ISBN, identificação que garantirá a 

escolha da edição correta; 

• A compra dos livros digitais deve ser realizada por meio dos links indicados na lista; 

• Pedimos que, antes da compra, confiram os links e as senhas de acesso que garantem desconto nas 

compras realizadas nos sites das editoras e distribuidoras parceiras; 

• Pedimos que todos os livros trazidos para a escola estejam etiquetados com nome completo e 

ano/série do/a estudante; 

• Por fim, solicitamos que todos os demais materiais escolares, inclusive o uniforme, também sejam 

identificados com nome completo e ano/série do/a estudante. 

 

Quanto aos livros didáticos de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental II e Médio, temos duas 

orientações: 

  

• Para alunos/as veteranos/as matriculados no Ensino Fundamental II e Médio 

As famílias dos/as estudantes matriculados/as no Ensino Fundamental II e Ensino Médio já receberam o 

comunicado acerca do nível de proficiência em língua inglesa em 2023. Atentem-se a essa informação 

para a aquisição do material que será utilizado ao longo do curso. 

  

• Para alunos/as novatos/as do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio: 

Os/as alunos/as do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio que ingressarão em 2023 farão o teste de 

classificação de nível nas primeiras semanas de aulas. Mais informações serão enviadas no início de 

fevereiro. 

 

 

Em caso de dúvidas, entrem em contato com Liliane Barbosa pelos seguintes canais: 

 

Telefone: (11) 3138-9724; 

E-mail: liliane.barbosa@saoluis.org 

  

mailto:liliane.barbosa@saoluis.org
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Apoema – Gramática – 6º ano 

Autora: Suzana D'Avila 

Editora: Editora do Brasil 

ISBN: 9788510080484 

LITERATURA 

 

A lua no cinema e outros poemas 

Organização: Eucanaã Ferraz 

Editora: Companhia das Letras, 2011 

ISBN: 9788535919325 

 

Minha querida assombração  

Autor: Reginaldo Prandi 

Editora: Companhia das Letrinhas (Companhia das Letras), 2003  

ISBN: 9788574061931 

 

O Tambor Africano e outros contos dos países africanos de língua 

portuguesa 

Seleção e adaptação: Susana Ventura 

Editora: Volta e Meia, 2013 

ISBN: 9788565746274 
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Viagem ao centro da Terra 

Autor: Júlio Verne 

Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516078898 

Trabalho integrado: Língua Portuguesa, Ciências e Geografia 

 

O doente imaginário 

Autor: Molière 

Tradução e adaptação: Marilia Toledo 

Ilustrações: Laerte 

Editora: 34 

ISBN: 9788573264517 

ESCOLHA DO/A 

ALUNO/A 

A fim de ampliar ainda mais a competência leitora da nossa comunidade 

escolar, convidamos o/a aluno/a a participar da escolha de um livro para 

leitura. 

 

Pedimos que, para o 6º ano, seja considerado o seguinte critério: escolher 

UMA das narrativas de aventura de Mark Twain. 

 

As aventuras de Tom Sawyer 

As aventuras de Huckleberry Finn 

O príncipe e o mendigo 

ARTE 

 

Egito – Coleção Arte na Idade Antiga 

Autoras: Sueli Lemos e Edna Ande 

Editora: Callis, 2011 

ISBN: 9788574165660 

CIÊNCIAS 

 

Panoramas – Ciências 6 

Autor: Leandro Pereira de Godoy 

Editora: FTD, 2019 

ISBN: 9788596024303 
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CIÊNCIAS HUMANAS (História e Geografia) 

 

África e Brasil africano 

Autora: Marina de Mello e Souza 

Editora: Ática 

ISBN-10: 8508160526 

ISBN-13 (livro físico): 9788508160525 

HISTÓRIA 

 

História Sociedade & Cidadania 6 

Autor: Alfredo Boulos Jr. 

Editora: FTD, 2022 

ISBN: 9788596037174 

 

A democracia pode ser assim 

Autor: Equipe Plantel 

Editora: Boitempo 

ISBN: 9788575594650 

GEOGRAFIA 

 

Tempo de Geografia 6 

Autores: Axé Silva e Jurandyr Ross 

Editora: Editora do Brasil, 2019 

ISBN: 9788510071888 
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MATEMÁTICA 

 

Teláris Matemática 6 

Autores: Luiz Roberto Dante e Fernando Viana 

Editora: Ática, 2019  

ISBN: 9788508193189 

LÍNGUA INGLESA − NÍVEL A2 

ATENÇÃO: 

As famílias devem se atentar para o nível de proficiência de seus/suas filhos/as em língua inglesa para 

a aquisição do livro que será utilizado em 2023. A classificação foi enviada via aplicativo na primeira 

semana de dezembro de 2022. 

 

OBSERVAÇÃO PARA ALUNOS/AS INGRESSANTES EM 2023: 

Os/as alunos/as farão a prova de classificação no decorrer das 2 (duas) primeiras semanas de aula, 

em 2023. Após a divulgação do resultado, as famílias deverão adquirir os materiais de acordo com o 

nível de proficiência linguística do/a estudante. 

 

INFLUENCE STUDENT´S BOOK & APP W/WORKBOOK PACK-1 

(livro impresso) 

Autores: Gill Holley e Kate Pickering 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9786685743425 

 

Leitura para todo o 6º ano 

 

New Kid 

Autor: Jerry Craft 

Editora: Quill Tree Books; Unabridged Edition (February 5, 2019) 

ISBN: 9780062691194 

LÍNGUA INGLESA − NÍVEL A2+ 

ATENÇÃO: 

As famílias devem se atentar para o nível de proficiência de seus/suas filhos/as em língua inglesa para 

a aquisição do livro que será utilizado em 2023. A classificação foi enviada via aplicativo na primeira 

semana de dezembro de 2022. 

 

OBSERVAÇÃO PARA ALUNOS INGRESSANTES EM 2023: 
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Os/as alunos/as farão a prova de classificação no decorrer das 2 (duas) primeiras semanas de aula, 

em 2023. Após a divulgação do resultado, as famílias deverão adquirir os materiais de acordo com o 

nível de proficiência linguística do/a estudante. 

 

INFLUENCE STUDENT´S BOOK & APP W/WORKBOOK PACK-2 

(livro impresso) 

Autores: Gill Holley e Kate Pickering 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9786685743432 

 

Leitura para todo o 6º ano 

 

New Kid 

Autor: Jerry Craft 

Editora: Quill Tree Books; Unabridged Edition (February 5, 2019) 

ISBN: 9780062691194 

Famílias podem optar pelo formato Kindle e-book. 

NOTEBOOK 

 

1 Notebook 
 

Especificações mínimas: 
Sistema operacional: Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro 
Bateria: autonomia mínima de 6 horas 
Placa de Rede: Padrão AC ou AX 
 

Especificações recomendadas: 
Resistência: notebook com resistência a quedas e a líquidos no teclado. 
Tamanho: notebook compacto e leve. 
 
Especificação não recomendada: 
Sistema operacional Chrome OS (Chrome books) 
 

Dispositivo sugerido: 
• Lenovo 100e Windows 

 
 

NOTA 1: alunos/as que já adquiriram um notebook educacional com as 
especificações recomendadas em 2022 não precisam adquirir um novo 
equipamento. 
NOTA 2: no caso de alunos/as que farão Cursos Extras de Robótica, 
Programação e afins, é necessário verificar as especificações 
solicitadas pelo curso. É facultativo às famílias comprar notebooks 
com especificações acima das recomendadas. 
 
Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail: 

suporteti@saoluis.org 

  

mailto:suporteti@saoluis.org
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USO GERAL 

 

Língua Portuguesa: 

• 1 caderno universitário – 96 folhas; 

• 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 50 plásticos fixos, para Produção de Texto. 

 

Arte: 

• 1 lápis grafite – 2B; 

• 1 lápis grafite – 4B ou 6B; 

• 1 borracha branca; 

• 2 colas em bastão; 

• 1 apontador; 

• 1 estojo de canetinhas hidrocor, com ponta média (12 cores); 

• 1 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores); 

• 1 tesoura pequena; 

• 2 canetas hidrográficas pretas, com ponta fina – 0,4 mm; 

• 1 caneta hidrográfica preta, com ponta grossa; 

• 1 caderno de desenho (ou cartografia), capa dura, espiral – 48 folhas; 

• 1 bloco de papel Canson branco tamanho A3; 

• 1 bloco colorido Criativo Canson, tamanho A4, gramatura 80 g/m², com 8 cores – 32 folhas. 

 

Ciências: 

• 1 caderno universitário – 96 folhas; 

• 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 20 plásticos fixos; 

• 1 avental branco de algodão, de mangas longas e com o nome do/a aluno/a escrito no bolso. 
 

História: 

• 1 caderno universitário – 96 folhas; 

• 1 fone de ouvido simples com entrada P2. 

 

Geografia: 

• 1 caderno universitário – 96 folhas. 

 

Matemática: 

• 2 cadernos universitários – 96 folhas; 

• 1 transferidor de 180º (graus); 

• 1 régua – 15 cm; 

• 1 par de esquadros pequenos de 45º e 60º (graus). 

 

Ensino Religioso: 

• 1 caderno pequeno – 50 folhas (poderá ser o mesmo utilizado no ano anterior). 

 

Língua Inglesa: 

• 1 caderno universitário – 96 folhas. 

 

Tempo Magis: 

• 1 caderno pequeno – 50 folhas. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

• O uso de fichários não é permitido neste ano; 

• A reposição dos materiais deverá ser feita sempre que necessário; 

• Todos os cadernos, os livros e as pastas deverão ser etiquetados com nome do/a aluno/a e com 

indicação do componente curricular; 

• As famílias podem optar pelo formato digital dos livros paradidáticos e literários desde que 

utilizem um leitor como o Kindle e-book, por exemplo. Para preservar os direitos autorais, livros 

no formato PDF só serão permitidos para títulos de domínio público. 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE COMPRA 

 

Editoras, livrarias, livreiros e demais fornecedores parceiros do CSL oferecerão descontos e condições 

especiais de compra. Para mais informações, acessem o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/ 

 

https://www.saoluis.org/material-escolar/

