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LISTA DE MATERIAIS 2022
6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II
Coleção Rotas, Kit básico, versão impressa e
digital
OU Somente a Coleção Digital (não
https://loja.edebe.com.br/
recomendado para o 6º ano)
Material didático, recursos de aprendizagem
e acompanhamento pedagógico.
Boleto à parte: 12 x R$ 119,00
1º tri: O dia em que minha vida mudou por
Editora:
causa de um chocolate comprado nas Ilhas
Companhia das Letras
Maldivas.
Keka Reis
2º tri: Minha querida assombração
Editora:
Reginaldo Prandi
Companhia das Letras
2º tri: O vizinho misterioso
Autor: Xavier Bertran
3º tri: Histórias de antigamente.
Patrícia Auerbach
The solar system Jenny Dooley and Virginia
Evans

Editora Edebê

Editora:
Companhia das Letras
Express Publishing -Editora Edebê
https://loja.edebe.com.br/11-a-14anos/go_on_graded_readers_8_an
o_the_solar_system/
1 tablet ou smartphone - obrigatório na compra exclusiva do pacote digital.
Especificações:Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou
superior); Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior; Processador Dual Core
de 1 GHz ou superior; Memória RAM 1,5 GB ou superior; Memória armazenamento
interna livre, mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB). Conexão Wifi 802.11 B/G/N
1 caderno de 100 fl para LP
1 caderno de 100 fl para MA
4 cadernos de 100 fl para as demais disciplinas ou 01 caderno universitário de 08
matérias. (Obs: não recomendamos o uso de fichário para o 6º ano)
1 transferidor
1 calculadora simples
1 estojo contendo: lápis; apontador com depósito; canetas esferográficas nas
cores azul, verde e preta; borracha; marca-texto e 1 cola bastão.
01 pasta catálogo com 20 plásticos
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 estojo de caneta hidrocor
1 régua de 30 cm
lápis grafite: 2B; 4B e 6B
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola bastão
1 avental branco de manga longa
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Recomendações:
 Encapar os livros impressos para maior durabilidade.
 Identificar o uniforme com nome e sobrenome. Em caso de perda, procurar um auxiliar e verificar
no “Achados e Perdidos”.
 Fazer a opção da coleção digital + livros impressos pois, no 6º ano, o formato impresso contribui
para a organização do estudo. Contudo, caso a família opte somente pela versão digital, qualquer
dificuldade no download dos livros, o aluno será atendido pelo serviço de tecnologia da escola.
 Manter na mochila do aluno duas máscaras limpas para troca e o frasco de álcool em gel
abastecido.
 Para informações sobre organização escolar, composição de notas, alimentação entre outros,
realizar a leitura do Guia dos Pais, disponível no website da escola:
https://icjcoracaodejesus.com.br/
 Comunicação com a escola: App IsCool – O cadastramento para o uso do App ocorre a partir do
início das aulas.
Orientações para a realização do cadastro no App: https://youtu.be/kvPj6qWefvs

