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Literatura Juvenil

Konrad, o Menino da Lata (1º bimestre)
Christiane Nostlinger
Editora Biruta
ISBN: 978-857848109-4

A casa da madrinha (2º bimestre)
Lygia Bojunga
Editora Casa
ISBN: 978 85 8902 0022

O amor nos tempos do blog (3º bimestre)
Vinicius Campos
Editora Cia das letras
ISBN: 9788535920895

O filho do caçador e outras histórias dilema
da África (4º bimestre)
Andi Rubinstein / Madalena Monteiro
Editora: Panda Books
ISBN: 9788578883331

Língua Inglesa

Impact - AME - Foundation - Combo Split B 
with Online Workbook
Kang Shin/Crandall
National Geographic Learning 
ISBN: 9781337743792
Copyright 2018

Obs.: Livros de literatura juvenil poderão ser
solicitados durante o ano letivo pelo professor.

6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

Espanhol

Español sin Fronteras: 6º ano
María de los Ángeles Jimenez García, Josephine 
Sánchez Hernández e Wagner de Souza Santos
Editora Somos Educação (Scipione)
ISBN: 9788547403997

Orientações para a compra da licença 
Geekie One para 2022.

Cada família deve adquirir o material didático 
Geekie One no canal direto de compras da Geekie, 
em uma área exclusiva para as famílias. 
Após a compra a família receberá os códigos de 
ativação para acesso ao Geekie One. 
 
Segue uma cartilha que contém todas as 
orientações gerais sobre a compra da licença 
do Geekie One: 
 https://drive.google.com/file/
d/1ha00sIkFWK6SURni7S8aYiPwZPNlK_M0/
view?usp=sharing
 
No próximo link, você terá acesso ao 
informativo para as famílias para a aquisição 
da licença: https://drive.google.com/file/
d/1Kupv8OWhVYZhl_UQxapDB9WPlNX76Uej/
view?usp=sharing

Observação: 

Verifique na última página as orientações para compra do Chromebook.

https://drive.google.com/file/d/1ha00sIkFWK6SURni7S8aYiPwZPNlK_M0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha00sIkFWK6SURni7S8aYiPwZPNlK_M0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha00sIkFWK6SURni7S8aYiPwZPNlK_M0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kupv8OWhVYZhl_UQxapDB9WPlNX76Uej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kupv8OWhVYZhl_UQxapDB9WPlNX76Uej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kupv8OWhVYZhl_UQxapDB9WPlNX76Uej/view?usp=sharing
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Papelaria

Material de uso comum:
 - 1 pasta arquivo com uma divisória 
por disciplina 

 - 1 estojo completo para todas as 
disciplinas 

 - 1 lápis grafite nº 02 ou lapiseira
 - 1 borracha 
 - 1 apontador com depósito 
 - 1 cola bastão 20g (sugestão de 
marca: Pritt) 

 - 1 caixa de lápis de cor (mínimo 
12 cores) 

 - 1 tesoura sem ponta 
 - 1 régua de 20 cm e 1 de 30cm
 - 2 canetas esferográficas (azul ou preta) 
 - 2 canetas marca-texto (amarela)

Língua Portuguesa
 - 1 caderno universitário de 96 folhas  
 - 1 pasta catálogo tamanho ofício com 
50 plásticos fixos para produção de 
texto (sugestão de marca: Yes)

 
História
 - 1 caderno universitário de 96 folhas  

Matemática I
 - 1 caderno universitário de 96 
folhas (para uso em classe 
exclusivo de MAT1)

Matemática II
 - 1 caderno de desenho 
com margem milimetrada 
(preferencialmente), capa dura

 - 1 transferidor 180º com 12 cm de 
diâmetro

Geografia
 - 1 caderno universitário de 96 folhas  

Língua Inglesa
 - 1 caderno universitário de 50 folhas

Ciências
 - 1 caderno universitário de 96 folhas

 
Espanhol
 - 1 caderno universitário de 50 folhas

Prevenção e cidadania
 - 1 caderno de cartografia de 50 
folhas, espiral e capa dura

Ensino Religioso
 - 1 caderno universitário de 50 folhas

Arte
 - 1 pasta catálogo tamanho ofício 
com 20 plásticos (sugestão de  
marca: Yes), pode ser a usada a  
do ano anterior 

 - 1 lápis grafite 2B 
 - 1 borracha branca macia 
 - 1 pincel ref. 181, nº 20 (sugestão 
de marca: Tigre) 

 - 1 estojo de caneta hidrocor 
de ponta grossa com 12 cores 
(sugestão de marca: Faber-Castell)

 - 1 bloco de papel para pintura 
canson - tamanho A4

 - 1 cola branca líquida 110g. 
(sugestão de marca: Tenaz ou 
similares)

Importante:
 - O material de Arte deverá e 
entregue na data indicada pelo 
professor 

 - Os materiais específicos para o 
Sábado Cultural serão solicitados 
posteriormente pelo professor

Obs.: Não é permitido o uso de 
fichário na série
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BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.

Consulte regras e horários dos plantões.

 

 

 

    
LIVROS SÓ POR ENCOMENDA 

PAG. DEZEMBRO EM ATÉ 5X 
LIVROS DIDÁTICOS ENCAPE GRÁTIS 
Whats– 96578-6770 / workbook.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bookfair.com.br/
http://papelariarealonline.com.br/
http://workbook.com.br/
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Orientações para a compra de Chromebook 

O que é o Chromebook? 
O Chromebook é um dispositivo concebido pela Google com grande foco no contexto da educação. 
Apesar de assemelhar-se muito a um notebook, existem diferenças importantes que tornam o Chromebook 
um dispositivo único e muito apropriado para o uso em sala de aula.

Acesse infográfico com os benefícios do Chromebook: 
https://www.geekie.com.br/blog/beneficios-do-chromebook/

A Geekie recomenda a utilização dos Chromebook com as seguintes especificações mínimas: 
• 4GB de RAM 
• 32GB de armazenamento interno 
• 11.6” de tela 
• Sistema Operacional: Google Chrome OS 

Observação 1: Dispositivos com especificações inferiores às descritas acima podem impactar diretamente 
a experiência de uso e estudo por conta de eventuais limitações de hardware e configurações defasadas.  

Observação 2: Clique no link a seguir: https://pioxiicolegio.com.br/pdf/Tutorial_Chromebook_22.pdf e 
acesse o tutorial de compra do Chromebook no canal de vendas exclusivo Samsung para comprar com desconto 
especial para estudantes Geekie One.

Observação 3: Os Chromebooks podem ser encontrados em outras lojas de varejo. A Geekie não garante o 
estoque nem os preços dos equipamentos em nenhum canal de venda.

https://www.geekie.com.br/blog/beneficios-do-chromebook/
https://pioxiicolegio.com.br/pdf/Tutorial_Chromebook_22.pdf

