Lista de Materiais 2019
6º ano- Ensino Fundamental
Material de uso comum ( para todas as disciplinas)

























Estojo
Canetas esferográficas preta, azul e vermelha
Lápis ou lapiseira com grafite
Borracha
Apontador
Régua
Cola bastão
Tesoura
Uma caixa de lápis de cor 12 cores
Um conjunto de caneta hidrocor 12 cores
Canetas marca- texto
Um pendrive
Dois cadernos Universitários de 96 folhas ( Um só pra Português, outro só Matemática)
Um Caderno pequeno ou bloco de anotações para cálculo ( Matemática)
Um caderno Universitário de 10 ou 12 matérias- a ser distribuído entre as outras disciplinas, conforme horário
e carga horária
Pasta com 20 sacos plásticos ( organizar por disciplinas)
Pasta com elástico
Caderno pautado de música, pequeno
Uma Flauta doce germânica ( música)
Transferidor
Compasso
Esquadro
Um jaleco branco, de mangas compridas, para uso em laboratório de Ciências ( uso obrigatório).
Caderno Universitário de 96 folhas, exclusivo para Língua Espanhola, que será usado nos anos seguintes. Pode
ser o mesmo utilizado no 5º ano.
Educação Física


Uniforme :
Meninas: Uso Obrigatório da Camiseta da Escola, sendo aceitas as camisetas dos
treinos; bermuda na altura dos joelhos, legging, abrigo, (preferência azul ou
preto), tênis apropriado ( não estilos all star), ), uma toalha para higiene,
squezze para Água, cabelo preso.
Meninos: Uso Obrigatório da Camiseta da Escola Calção ou abrigo ( preferência
azul ou preto), tênis apropriado ( não estilos all star), uma toalha para higiene,
garrafa para água.








O Uso da Camiseta do Uniforme é Obrigatória:
Uniforme: Uso obrigatório da camiseta com logo da escola. Bermudas na altura dos joelhos / calça/
abrigo/ legging/ jeans ( preferência azul ou preto).
Os livros e cadernos devem ser trazidos diariamente para a escola. Organizar nas repartições conforme
horário e carga horária
Poderão ser solicitados materiais específicos, durante o ano letivo, conforme a necessidade das
disciplinas.
Os materiais para uso comum serão utilizados em todas as disciplinas e devem permanecer na mochila
do aluno, trazidos diariamente.
Todo material deverá estar identificado.

Lista de Livros 2019
6º ano- Ensino Fundamental
Disciplina
Língua
Portuguesa

Livros



Mini Dicionário Luft Celso Pedro Luft- ou outro na Nova Ortografia
Livros de literatura, para leituras obrigatórias serão solicitados durante o ano.

Matemática


Matemática e Realidade- Ensino Fundamental- 6º ano-Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, Antonio
Machado - Ed. Atual- 9ª edição- 2018

Geografia


Livro: Jornadas.geo- Geografia 6º ano- Angela Rama e Marcelo Moraes Paula- Ed. Saraiva-3º
ed. 2016

História




Jornadas.hist - História 6º ano- Maria Luiza Vaz e Silvia Panazzo- Ed. Saraiva-3º ed. 2016
Serão solicitados dois livros paradidáticos durante o ano letivo.

Inglês



•

Mini Dicionário Inglês
Hello! Teens- Stage 6- Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria- Ed. Ática - 7ª ed. 2018
Livros de Literatura serão solicitados durante o ano

Ciências



Projeto Teláris- Ciências- 6º ano - Fernando Gewandsznajder- Ed. Ática 2ª edição 2015

Espanhol




Dicionário Español- Português/ Português- Español ( Sugestão: Flavian, Fernandez- Ed. Ática)
Livros de Literatura serão solicitados ao longo do ano.


Os livros começarão a ser utilizados no dia 06/03/2019.

Livros consumíveis, ou seja, com exercícios e anotações ( ou páginas sublinhadas) não poderão ser repassados.
Caso tenha alguma exceção, poderão ser repassados à biblioteca que fará a análise juntamente com a coordenação. A
editora não vende separadamente os cadernos de exercícios, portanto, os alunos precisam ter o material completo. Feira
de Livros Usados em bom estado- dia 20/02- deixar material a ser vendido na Biblioteca. Dias 21 e 22/02- dias exclusivos
para comprar esses materiais.

Aconselhamos que os livros sejam adquiridos diretamente na Distribuidora Dom Quixote, por venda online
( orientações em anexo) ou na Feira Promovida pela Escola, pois nesses lugares os pais terão um desconto especial
concedido somente aos alunos do Colégio Batista. Endereço da editora: Ernesto Fontoura, 613 - São Geraldo, Porto
Alegre - RS, 90230-090 - Telefone:(51) 3337-4686 , podendo ser parcelados e com um desconto promocional aos alunos
do Colégio Batista, mediante apresentação da lista.

A Editora estará vendendo os livros na escola nos dias 25 e 26/02 das 8h às 12h e das 13h às 18h30.

Livros digitais: todos os livros impressos que vem com o APP PluralL * impresso na capa terão acesso do aluno
ao livro digital, que pode ser baixado em um dispositivo, sendo aceito em Ios e Android . PORÉM, é obrigatório o Aluno
adquirir a versão impressa.

A escola disponibiliza o aluguel de armários para os alunos que preferirem não carregar todos os dias os livros.
Lembramos, porém, que eles são necessários para os estudos diários, podendo ser usados os digitais ( disponibilizado
online quando comprado o livro impresso).

Todos os livros deverão estar identificados.

Os pais e responsáveis poderão adquirir os livros das Editoras: Ática, Atual, Saraiva e Scipione diretamente com a
Distribuidora de Livros Dom Quixote por meio das opções de compra on-line ou presencial, com desconto diferenciado em relação ao
preço das livrarias.
Compra on-line (via site):
Compra presencial (na escola)
A partir do dia 17 de Dezembro de 2018
A Distribuidora de Livros Dom Quixote estará
Acesso: www.domquixote-rs.com.br
comercializando os livros diretamente na escola
e serão entregues no momento da compra. (com desconto

Senha: Batistapoa2019
diferenciado em relação ao preço das livrarias).
Formas de pagamento (vendas via site):
Data: 25 a 26/02/2018

Boleto bancário (valor total à vista)
Horários de atendimento: 8h00min às 12h e 13hmin às

Cartão de crédito (parcelado)
18h30min
Parcelamentos em até 6 vezes sem juros.
Formas de pagamento (vendas via presencial)

Dinheiro ou cartão de débito (a vista

Cartão de crédito (parcelado) Parcelamentos em
até 5 vezes sem juros.

