
LISTA DE MATERIAL – 2022
6º ANO – Ensino Fundamental II

1. LÍNGUA PORTUGUESA
01 Caderno

Livro Didático: Teláris
Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi.
6º ano – 3ª Edição, 2019 – Editora Ática.
ou
Teláris na versão digital: o livro é acessado on-line e off-line, no computador, celular ou tablet.
Obs. 1) A aquisição da versão do livro digital é uma opção da família, porém é necessário que o
aluno tenha um celular ou tablet para acessar em sala de aula

2) A aquisição do livro físico contempla o acesso ao livro digital através da plataforma
plurall.

Dicionário: Sugestão 1: Minidicionário Aurélio conforme o Novo Acordo Ortográfico.
Sugestão 2: Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa, Editora Saraiva.

❖ Leituras Obrigatórias (Literaturas):
Obs.: Algumas literaturas farão parte de projetos envolvendo outros componentes curriculares.

1º trimestre
A lenda do tesouro farroupilha. Luís
Dill. Coleção Os Caça-Mistérios. Olho

no lance. Editora Ática: São Paulo,
2015.

Em noite de nevoeiro. Siziane Koch.
Editora Casa 29.

2º trimestre
Poesias. José Paulo Paes, Henriqueta
Lisboa, Mário Quintana, Vinícius De
Moraes. Coleção Para Gostar de Ler.
Editora Ática.

Malala, a menina que queria ir para a
escola. Adriana Carranca. - 1ª ed. São
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015.

3º trimestre
Deu a louca no tempo. Marcelo
Duarte. Coleção Vagalume. 4.ed. São
Paulo: Editora Ática, 2015.

Uma maré de desejos. Georgina
Martins. São Paulo: Editora Ática,
2005.

2. PRODUÇÃO TEXTUAL
01 Bloco de Produção Textual EFII - Material próprio e personalizado (será disponibilizado no setor de

reprografia no Colégio a partir do início do ano letivo- aguarde orientações).
01 Caderno ¼ capa dura costurado 96 folhas.

Dicionário: Sugestão 1: Minidicionário Aurélio conforme o Novo Acordo Ortográfico.
Sugestão 2: Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa, Editora Saraiva.

3. MATEMÁTICA
01 Caderno (uso exclusivo para disciplina).
01 Transferidor

Livro Didático: Teláris.
Autor: Luiz Roberto Dante; Fernando Viana
6º ano – 3ª Edição, 2019 – Editora: Ática.
ou
Teláris na versão digital: o livro é acessado on-line e off-line, no computador, celular ou tablet.
Obs. 1) A aquisição da versão do livro digital é uma opção da família, porém é necessário que o
aluno tenha um celular ou tablet para acessar em sala de aula

2) A aquisição do livro físico contempla o acesso ao livro digital através da plataforma
plurall.

4. LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
01 Caderno

Material Didático: Richmond Solution
Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda;

Para aquisição do material acessar o site http://richmondsolution.com.br e seguir as orientações da
Plataforma de Pagamentos.

Link do passo a passo : http://gg.gg/passo_a_passo_richmond

http://richmondsolution.com.br
https://drive.google.com/file/d/1gcdVsCw_5IiLEIZ6PuSbScOnMQMBBsop/view?usp=sharing
http://gg.gg/passo_a_passo_richmond


5. LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
01 Caderno grande de 96 folhas

Dicionário: Sugestão 1: Pequeno Dicionário – Editora Melhoramentos
Sugestão 2: Minidicionário – Editora Saraiva
Sugestão 3: Minidicionário Espanhol-Português/Português – Espanhol.
Autores: Eugenia Flavian e Gretel Eres Fernández. Editora Ática.

6. HISTÓRIA
01 Caderno de uso exclusivo para a disciplina
01 Marca Texto e Post-it

Livro Didático: Teláris
Autores: Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino
6º ano - 3ª Edição, 2019- Editora Ática.
ou
Teláris na versão digital: o livro é acessado on-line e off-line, no computador, celular ou
tablet.
Obs. 1) A aquisição da versão do livro digital é uma opção da família, porém é necessário que
o aluno tenha um celular ou tablet para acessar em sala de aula

2) A aquisição do livro físico contempla o acesso ao livro digital através da plataforma
plurall.

7. GEOGRAFIA
01 Caderno

Livro Didático: Teláris.
Autores: José William Vesentini e Vânia Vlach.
6º ano – 3ª Edição, 2019 – Editora Ática.
ou
Teláris na versão digital: o livro é acessado on-line e off-line, no computador, celular ou
tablet.
Obs. 1) A aquisição da versão do livro digital é uma opção da família, porém é necessário que
o aluno tenha um celular ou tablet para acessar em sala de aula

2) A aquisição do livro físico contempla o acesso ao livro digital através da plataforma
plurall.

8. CIÊNCIAS
01 Caderno

Livro Didático: Teláris.
Autor: Fernando Gewantsznajder, Helena Pacca.
6º ano – 3ª Edição, 2019 – Editora Ática.
ou
Teláris na versão digital: o livro é acessado on-line e off-line, no computador, celular ou
tablet.

Obs. 1) A aquisição da versão do livro digital é uma opção da família, porém é necessário que
o aluno tenha um celular ou tablet para acessar em sala de aula

2) A aquisição do livro físico contempla o acesso ao livro digital através da plataforma
plurall.
01 - Jaleco branco (mangas compridas e longo até o joelho) para aulas práticas no Laboratório.
Uso obrigatório.

9. PENSAMENTO COMPUTACIONAL
MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação MT3 E MT4 e materiais complementares do projeto Mind Makers.

10. EDUCAÇÃO FÍSICA
● Uniforme para aulas na piscina:
MENINOS: sunga ou calção de tactel.
MENINAS: maiô (será permitido o uso de short de
suplex ou helanca).
CORES PERMITIDAS: azul marinho ou preto
para ambos.
Uso obrigatório de TOUCA (sugerimos de
suplex). Toalha de banho e chinelo para ambos.

● Uniforme para aulas práticas (atividades
físicas): roupa adequada para práticas de
esportes em geral - tênis, roupas flexíveis e
arejadas (cor azul ou preta).
Uso obrigatório da camiseta do Colégio.
Não será permitido o uso de Jeans (calça
e/ou bermuda) para a prática de Educação
Física.

http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=981&Exec=1


11. ARTES
01 Caderno de desenho grande;
01 Lápis 6B
20 Folhas papel sulfite branco A4-120g
01 Pacote de papel sulfite branco A3-90g

obs: outros materiais específicos serão solicitados ao longo do ano com antecedência
obs: Material de desenho e pintura solicitado no USO COMUM deve estar sempre na mochila nas aulas de

Artes

12. MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS DISCIPLINAS
02 Canetas (azul ou preta) 01 Cola bastão
02 Lápis pretos nº 2 01 Tesoura
01 Borracha macia 01 Conjunto de canetas hidrocor (6 cores)
01 Apontador 01 Régua (30 cm)
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 01 Caixa de giz de cera (12 cores)
01 Tubo de cola líquida

13. UNIFORME
O uniforme é obrigatório da Ed. Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e recomendável no Ensino

Médio. Para prática de Educação Física e saídas de campo, o uso da camiseta é obrigatório. O uniforme é
composto pela camiseta do Colégio, calça escura de abrigo, jeans ou suplex e crachá de identificação para a
retirada de materiais de pesquisa na Biblioteca, acesso à Internet e saídas de campo.

OBSERVAÇÕES
❖ O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para aquisição

entrar em contato pelos telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail
visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto Obirici.

❖ Todas as adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual)
poderão ser adquiridas através da plataforma online de vendas Livro Fácil. A DIVULGAÇÃO DO
LINK DE ACESSO PARA COMPRA ONLINE SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DO COLÉGIO E
TAMBÉM ATRAVÉS DE E-MAIL PARA AS FAMÍLIAS.

❖ A partir do próximo ano letivo, o Colégio São Judas Tadeu contará com uma unidade da Livraria
Cervo aqui no espaço do Bloco B. Enviaremos comunicado às famílias através de e-mail e do nosso
site assim que estiver em funcionamento. No momento podem contar com as unidades localizadas
no Shopping Lindoia e Bourbon Assis Brasil.
Contatos: Lindóia Shopping - Fone: 33401313 - Whatsapp: 994773355

Bourbon Assis Brasil  - Fone: 33728558 - Whatsapp: 997612508

IMPORTANTE!
22/02/2022 – Início das aulas.
24/02/2022– Reunião de Pais e/ou Responsáveis.

mailto:visualuniformes88@gmail.com

