
 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019 
                  6° ano 

Português 
·                Sugerimos que os alunos tenham um dicionário em casa para consulta. Recomendamos 
um destes: 

Minidicionário Houaiss, Instituto Antônio Houaiss, Editora Objetiva, ou Minidicionário Aurélio Buarque de 
Holanda, ou Minidicionário Luft, de Celso Pedro Luft, Editora Ática. Todos atualizados pela reforma 
ortográfica.  

  
  
  
  

Português 

Gramática Reflexiva – texto,  semântica e interação 
William Roberto Cereja;  Thereza Cochar Magalhães 
Editora ATUAL;  4º edição,  2013 

  
  

  Português Linguagens – 6º ano 
Willian Roberto Cereja;  Carolina Dias Vianna 
Editora ATUAL;  9ª edição reformulada 2018 

  
  
  
  
  
  
  
 

Paradidáticos 
de 

Português 
  

1º Trimestre 
 
  Hoje tem espetáculo 
 Ana Maria Machado 
Ilustrações Simone Matias  
 Editora : Alfaguara / Companhia das Letras 

2º Trimestre 
 
Volta ao mundo em 52 histórias 
 Narração de Neil Philip  
Ilustrações de Nilesh Mistry 
Editora Companhia das Letrinhas 



     2º Trimestre 
O menino no espelho  
Fernando Sabino  
 Editora Record  

3º Trimestre 
 

 Um garoto consumista na roça 
Julio Emilio Braz 
Editora SCIPIONE 

 

Redação Não utiliza livro (material do professor) 

  
  
  
  
  
  

Inglês 

Think – STARTER        (Versão Britânica) 
Student’s Book Starter 
Herbert Puchta,Jeff Stranks & Peter Lewis - Jones 
Editora CAMBRIDGE 
ISBN: 9781107585720 
 
 
 

 

Think – STARTER        (Versão Britânica) 
Workbook Starter 
Herbert Puchta,Jeff Stranks & Peter Lewis - Jones 
Editora CAMBRIDGE 
ISBN: 9781107587847 
 
 

 

  
Paradidático  

de  
Inglês  

 
 
THE LOST SHIP 
Stephen Colbourn 

 Editora MACMILLAN 



  
  

Espanhol 

 
 ACENTOS 1  
Arancha Pablos Zúñiga 

 Editora EDELVIVES 
 ISBN: 9788532294234 

  

  
Paradidático 

de 
Espanhol  

 IVÁN ,EL TERRIBLE 
Delia Maria de Césaris 
Telma Guimarães Castro Andrade 
Editora SANTILLANA 

  

  
  
  

  Matemática 

 
  MATEMÁTICA COMPREENSÃO E PRÁTICA - 6º ano 
Ênio Silveira e Cláudio Marques E. Atualizada – 4ª Edição          
2017 
 Editora MODERNA 

 

  

  
  

 Ciências 

 PROJETO TELÁRIS – Planeta Terra - 6º ANO 
Fernando Gewandsznajder 
Editora ÁTICA - E. Atualizada – 2ª edição 
 

  

  
  

História 
 Estudar História - Das origens do homem à era digital 
 Patrícia Ramos Braick 
Editora MODERNA – 2ª edição - 2016 
  

  



  
  
  

    Geografia 

 EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS – 5ª série /6º ano 
ª Ed. 2016  Melhem Adas 
Editora MODERNA 

  

  
  
  
  

Geografia 
 em 

Mapas 

 GEOGRAFIA EM MAPAS - INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA 
Graça Maria Lemos Ferreira 
Editora MODERNA 
  

 
 ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR / última edição  
 Editora IBGE 
 

  

  
Arte 

  
Não utiliza livro (material do professor) 

1 caderno pautado pequeno 

  
Diversos: 
- cadernos: de preferência não muito pesados nem grossos, um por disciplina (96 fls). 
- lápis de cor. 
- Pasta catálogo com 50 plásticos (Redação). 
- agenda 2019. 
- caneta, borracha, apontador, lápis, régua. 
- transferidor, régua e compasso. 
1- O material complementar será solicitado ao longo do ano. 
2- Fichários só são recomendados para alunos extremamente organizados. 
3- NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO. 
  
O material estará à venda: 
 

- Casa Reis (Ipanema): 2259-1849 - casa.reis@yahoo.com.br  
- Livraria da Travessa (Leblon): 3138-9600 - www.travessa.com.br  
- Papelaria Humaitá: 2266-2528 - papelariahumaitamix@gmail.com  
- Papermall Papelaria (Shopping da Gávea): 2143-1661 - papermall@live.com  
- SBS Livraria Internacional: 2221-3231 - www.sbsriodejaneiro.com.br 
- Livraria Saraiva (Rio Sul/Botafogo/Copacabana) - www.saraiva.com.br/escolanovagavea 

http://www.travessa.com.br/
http://www.sbsriodejaneiro.com.br/
http://www.saraiva.com.br/escolanovagavea


 
 
OBSERVAÇÃO: 
● O troca troca de livros também será feito pelos pais na página do Facebook TrocaTroca 

Escola Nova 
● O material pode ser adquirido em qualquer estabelecimento do ramo. 

  
  
  
  
 
 

http://www.saraiva.com.br/escolanovagavea
http://www.saraiva.com.br/escolanovagavea

