LISTA DE MATERIAIS - 6º ANO - Providenciados pelos pais - 2018
DISCIPLINA

Língua
Portuguesa

DESCRIÇÃO
HOUAISS, Antônio. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª Ed., São Paulo: Editora Moderna, 2015.
(Adaptado à reforma ortográfica)
TERRA, Ernani. Minigramática. São Paulo: Scipione.
Caderno universitário 100 folhas

Artes

Caderno pequeno 50 folhas, caixa de lápis de cor aquarelável, cola glitter colorida, materiais básicos (1 tubo de cola
líquida, tesoura, régua, borracha, caneta) e outros materiais solicitados no decorrer do ano.

Inglês

Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês - Português/Inglês - Inglês/Português - Ed.Oxford
OU The Landmark Dictionary para estudantes brasileiros de inglês - Português/Inglês - Inglês/Português Ed.Richmond
Caderno pequeno com 50 folhas

Espanhol

GALVEZ, José A. Dicionário Larousse Espanhol/Português – Português/Espanhol Essencial. 1ª Ed., Essencial.
Caderno pequeno com 50 folhas

Alemão

Dicionário: LANGENSCHEIDT Taschenwörterbuch Portugiesisch/Deutsch (pode ser o mini) OU Michaelis
(Melhoramentos)
Caderno pequeno 50 folhas

História

1 Caderno 100 folhas quadriculadas (universitário ou pequeno), régua 30cm, calculadora simples, conjunto de
esquadros.
Caderno universitário 50 folhas
Atlas: Atlas Geográfico Escolar – Maria Elena Simielli – ISBN 9788508158157 – Editora Ática - Ed. 2012 – ver abaixo
Caderno universitário 50 folhas

Ens. Religioso

Caderno pequeno com 50 folhas

Filosofia

Caderno pequeno com 50 folhas
Livro: Filosofar é Viver – 8ª ed.– Editora Sophos - Autor: Silvio Wonsovicz - ver abaixo.

Ciências

Caderno pequeno com 96 folhas

Para todas as
disciplinas

01 pasta catálogo transparente com 10 folhas de plástico para arquivo

Matemática
Geografia

LIVROS: Português - Matemática - História - Geografia - Ciências + Atlas + Filosofia
Livros
Didáticos
Projeto Teláris

EDITORA ÁTICA
Data: 23 a 25 de Janeiro de 2018
Local: Escola Barão Horário: 7h30min às 17h30min
VALOR TOTAL (c/ desconto): Livros R$ 817,06 + Atlas R$ 60,39 + Filosofia R$ 87,63

Edição a ser
disponibilizada
para venda e
uso em 2018.

À vista ou em 4 vezes no Cartão de Crédito Visa ou Mastercard.
Livros de Literatura: ver lista no Portal, no link Material Escolar.
É obrigatório o livro no formato físico (impresso). A versão virtual é apenas para uso extraclasse, não poderá ser
usada nas aulas. A aquisição da versão virtual é opcional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Todos os materiais devem constar a identificação do(a) aluno(a).
- Os novos estudantes deverão optar por uma 2ª língua estrangeira: Espanhol ou Alemão.
- As disciplinas podem ser concentradas em um caderno universitário.
- Os livros de línguas estrangeiras curriculares serão adquiridos conforme as instruções no termo de
adesão do contrato.

- Além dos materiais indicados acima, conforme atividades desenvolvidas na disciplina de Artes, durante
o ano letivo, serão solicitados outros materiais. Essa medida visa proporcionar o máximo de
aproveitamento e diminuição de custos para os estudantes e suas famílias, uma vez que alguns
materiais serão compartilhados e apresentam prazo de validade específico. Os pedidos serão feitos
previamente aos alunos, nas datas próximas à realização das atividades, por meio da agenda.
- No Ensino Fundamental II, a Escola Barão prioriza a prática da leitura em diversos componentes
curriculares como forma de contribuir para a formação cultural, social e literária dos estudantes. Sendo
assim, as aulas de Língua Portuguesa são voltadas a ressaltar e mediar à necessidade e o valor da
leitura. Para que tal processo se efetive, é de extrema importância que os passos sinalizados abaixo
sejam considerados:
- Aquisição dos livros com antecedência para que se respeite, conjuntamente, o tempo de leitura de
cada estudante e o prazo estabelecido, a cada trimestre, pelo professor;
- De acordo com o disposto na Lei 9.610/98, que trata dos Direitos Autorais, não é permitida a cópia
integral das obras de forma impressa ou digitalizada;
- Aquisição do livro na forma impressa e original. Embora compreendamos e valorizemos o uso de
diversas mídias eletrônicas em outros componentes, consideramos que, para as aulas de Língua
Portuguesa, se faz necessária a presença física do material, seja para orientações quanto à estrutura
formal do livro, seja para melhor mediar o manuseio das obras em suas especificidades.

