
 

Livros Didáticos / 2021 
6º ano - Ensino Fundamental 

Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições 
recomendadas, uma vez que os antigos sofreram alterações em função da nova Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC). 
 
Os livros da Moderna poderão ser adquiridos na plataforma da Editora com desconto de 
20% a partir de Janeiro/2021. 
 
 

Geografia 

 

Araribá Plus Geografia 6º ano  
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)  
ISBN: 9788516112103 

Ciências 

 

Araribá Plus Ciências 6º ano  
Editora Moderna - 5ª Edição (BNCC)  
ISBN: 9788516112356 

Português 

 

Araribá Plus Português 6º ano 
Editora Moderna – 5ª Edição (BNCC) 
ISBN: 9788516111748 

Matemática 

 

Matemática Compreensão e Prática 6º ano  
Autores: Cláudio Marques e Ênio da Silveira  
Editora: Moderna - 6ª Edição 
ISBN: 9788516120320 



 

História 

 

Estudar História: das Origens do Homem à Era Digital 6º ano 
Autora: Patrícia Ramos Braick  
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC) 
ISBN: 9788516113599 

Inglês 

O material poderá ser adquirido em livrarias e será indicado no início do ano letivo, pelas 
professoras, em sala de aula. 

 

Paradidáticos 2021 

 

A Volta ao Mundo em 80 Dias – Em Quadrinhos 
Clássicos da Literatura em Quadrinhos 
Autores: Júlio Verne 

  Editora L&PM – 1ª Edição 
  ISBN-10: 8525424528 

ISBN-13: 978-8525424525 

 

Roubo no Paço Imperial 
Luis Eduardo Matta  
Editora Ática – 1ª Edição 
ISBN-10: 8508114877 
ISBN-13: 978-8508114870 

 

O Mistério do 5 Estrelas 
Marco Rey   
Editora Global  

  ISBN-10: 8526009982 
ISBN-13: 978-8526009981 



 

Kit de material individual: 

(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno) 

 

⋅ Agenda 

⋅ 1 caderno meia pauta, para história. 

⋅ Cadernos: um caderno para cada matéria, ou fichário (para os alunos que 

desejarem). 

⋅ 1 Bloco de desenho liso A4 – 120g, para arte. 

⋅ Cadeado para o armário (Duas chaves, sendo uma para o aluno e outra para a 

coordenação. No caso de cadeados com senha, a mesma deve ser informada.) 

⋅ Pen drive (8 GB ou superior). 

⋅ Fone de ouvido com plug P3 

⋅ Estojo completo com:           Lápis grafite ou lapiseira 

                                                       Apontador 

                                                       Caneta esferográfica azul ou preta                 

                                                       Caneta esferográfica vermelha  

⋅                                                 Canetas permanente (ponta média) 

                                                       Borracha 

                                                       Tesoura sem ponta                                                                    

                                                Compasso escolar 

                                                       Cola bastão 

                                                       Régua e Transferidor (para Matemática) 

 

Obs.: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser solicitamos ao 

longo do ano letivo. 

 

As apostilas de ciências e folhas para redação, assim como as plataformas online 

“Moderna Compartilha”, “Evolucional” e “Ulpan-Or” (para o ensino de hebraico), 

serão adquiridas na escola através de boleto bancário.  

 

Em caso de aulas remotas, todos os alunos deverão obrigatoriamente dispor de 

computador, webcam, microfone e internet. 
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