
 

LISTA DE MATERIAIS/2022 – ENSINO FUNDAMENTAL - 6º ANO  

LIVRO EDITORA ONDE COMPRAR 
Kit 1 – 6º ano -  Poliedro 
 
ATENÇÃO: Não é permitido a reutilização de 
livros de um ano para outro. 

Poliedro  www.bookfairbrasil.com   
Passo a passo – instruções no FOLDER ABAIXO 

 

Obs: A compra refere-se aos livros de todo o ano, 
porém a entrega se dará em dois momentos (1º e 
2º semestres). Os livros serão entregues na escola 
e a mesma fará a distribuição nos dois momentos. 

 
 
Livro de Filosofia 
“O Desafio de Pensar 
sobre o Pensar” 

Sophos  
https://loja.editorasophos.com.br/im6-18 

CUPOM 104CMB 
 

Livro de Ens. Religioso  
“Caminhar Juntos – 6º ano  
 
ATENÇÃO: Não é permitido a reutilização de 
livros de um ano para outro. 

SM https://www.smdireto.com.br/ 
 

Cupom de compra: 141026F28 
 

Entrega na escola frete grátis 
    Link It! Level 1 Student Pack  
    Nº ISBN : 9780194824484   
 

   ATENÇÃO: Não é permitido a    
reutilização de livros de um ano 
para outro. 

OXFORD www.disal.com.br/madrebarbara 
Entrega na escola frete grátis 

 
 

LÍDER EM MIM – Líder 6 – 6º 
ano 
 

ATENÇÃO: Não é permitido a 
reutilização de livros de um ano 
para outro. 

 

SOMOS http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
 

Cupom de compra:  madre2022 
 

Comprando no site do LIVRO FÁCIL – com 
desconto e entrega do material pela escola, frete 

gratuito até 25.01.2022 
FOLDER ABAIXO 

MATERIAL DE ARTE (uso individual) 

● 1 pastinha comum preta com 30 plásticos   

● 1 bloco de papel dobradura 

● Lápis de cor, canetinha e giz de cera.  

● 1 régua 

● 1 cola 

● 1 lápis 6B 

● 1 pincel nº 6 ou 8  

● 2 refis de cola quente  

● 1 revista para recorte 

● 1 cx de massinha de modelar 
OBS: Em virtude da realização de alguns projetos específicos durante o ano letivo, outros materiais serão solicitados 
aos alunos, dependendo da demanda dos projetos em cada trimestre. 
 

http://www.bookfairbrasil.com/
https://loja.editorasophos.com.br/im6-18
https://www.smdireto.com.br/
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/link-it/level-1/9780194824484
http://www.disal.com.br/madrebarbara
http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs


CADERNOS: 

● 01 caderno grande de 96 folhas para a disciplina de Matemática,  

● 01 caderno grande de 48 folhas para cada disciplina: Inglês, Espanhol, Filosofia, Ensino Religioso, Português, 
Geografia, História e Ciências 

● 1 bloco com linhas, do Colégio (adquirir no setor de Reprografia) 
 
LEITURAS OBRIGATÓRIAS: 
 

1. NOME DA OBRA: Malala - Minha história em defesa dos direitos das meninas.  
AUTOR: Malala Yousafzai (Autor), Patricia McCormick (Autor), Lígia Azevedo (Tradutor) 
NÚMERO DE PÁGINAS: 200 
ANO DE PUBLICAÇÃO: 1ª edição (1 dezembro 2020) 
EDITORA: Seguinte 
 
2. NOME DA OBRA: O clube dos caçadores de códigos: o segredo da chave do esqueleto 
AUTOR: Penny Warner (Autor), Regina Dell’Aringa (Tradutor) 
NÚMERO DE PÁGINAS: 248 
ANO DE PUBLICAÇÃO: 1ª edição (4 abril 2014) 
EDITORA: Escarlate 
 

 



 



  



 


