
Livros Didáticos / 2023

6º ano - Ensino Fundamental

Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições
recomendadas, uma vez que as edições antigas sofreram alterações.

A direção está negociando com a Editora Moderna um desconto entre 20% e 30% para
aquisição dos livros didáticos na plataforma da editora. A liberação das compras com
desconto acontecerá ao longo do mês de dezembro. Vale ressaltar que os livros estão
disponíveis em todas as livrarias e podem ser adquiridos livremente.

Caso queiram aproveitar o desconto negociado pela escola, informaremos quando os
livros didáticos estiverem disponíveis na plataforma da editora e qual será o
procedimento para realização da compra.

Obs.: Os livros paradidáticos não estarão disponíveis na Plataforma da Editora Moderna,
podendo ser adquiridos em qualquer livraria, tanto no formato físico quanto digital.

Geografia

Expedições Geográficas
Autores: Melhem Adas e Sérgio Adas
Editora Moderna - 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788516113513

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

Os livros serão indicados a partir de 23 de janeiro de 2023, quando os processos de
nivelamento e reclassificação estiverem encerrados e as turmas devidamente
formadas.

O IBEU enviará um e-mail/IsCool para todos os responsáveis informando os dados
necessários para aquisição dos livros.

Apostilas e Plataformas

Serão adquiridas diretamente na escola no início do ano letivo, quando enviaremos
uma circular e as informações para o pagamento.

Lista de Livros Paradidáticos 2023
A volta ao mundo em 80 dias em quadrinhos - Júlio Verne

Autor: Júlio Verne
Clássicos da literatura em quadrinhos
Editora: L&PM
ISBN: 9788525433664

1º trimestre - Habilidades e competências: EF15LP14.

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões,
de letras, onomatopeias).



Roubo no Paço Imperial
Autor: Luis Eduardo Matta
Editora Ática
ISBN: 9788508114870

2º trimestre - Habilidades e competências: EF15LP1.

Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário
e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

De Paris com Amor
Autor: Lino de Albergaria
Coleção Jabuti.
Editora: Saraiva
ISBN-10 : 8502023608
ISBN-13 : 978-8502023604

3º trimestre – Habilidades e competências: EF15LP16.

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.

Kit de material individual:
(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno)

Agenda.
Cadernos: um caderno para cada matéria, cadernos com divisões 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 2B e 6B, 12 lápis de cor aquarelados,

borracha, apontador, caneta esferográfica azul ou preta, caneta esferográfica

vermelha, canetas permanentes (ponta média), 6 canetinhas coloridas ponta

fina, 6 canetinhas coloridas ponta grossa, tesoura sem ponta, compasso escolar,

cola bastão, cola branca, régua e transferidor, bloco canson para pintura A4

250g, 6 guaches pequenos (branco, preto, vermelho, amarelo, verde e azul), um

pincel fino e um pincel grosso.

Observação: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão

ser solicitados ao longo do ano letivo.


