
 
 

 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Recreio dos Bandeirantes 

Fundamental Anos Finais - 6º ano 
 

 

Início das aulas: 07/02/2022 
  
 
 
 

1  Cadeado para o armário   

3  Canetas esferográficas   

2  Lápis   

1  Apontador   

1  Borracha   

1  Caixa de lápis de cor   

1  Régua 30cm   

1  Tesoura   

1  Tubo de cola   

1  Marca texto   

6 

 Cadernos grandes com 96 folhas ou mais. Solicitamos que dividam os cadernos de acordo com as seguintes 
orientações:  
Português, Literatura e Redação 
Matemática I e Matemática II 
Geografia e História 
Filosofia e Arte  
Ciências/Laboratório 
Espanhol e Inglês 

  

1   Pasta catálogo preta com 50 plásticos (para arquivar as avaliações)   

1  Agenda   

 
 
 
 

1  Jaleco com nome do aluno no bolso (uso obrigatório)   
  

Outros materiais serão solicitados pela professora com antecedência, em cada etapa, de acordo com os trabalhos a serem realizados. 
 
 
 
 

1  Bloco de Canson A3 140g - (Entregar à professora no 1° dia de aula)   

1  Caixa de canetinhas hidrocor 12 cores (ponta fina)   

1  Caixa de lápis 6B   

1  Cola em bastão   

1  Pacote Papel Color Set A4 - (Entregar à professora no 1° dia de aula)   

 
 
 
 
 

Sistema Ari de Sá (SAS) / Livros Suplementares 
 
O pacote do material didático SAS é composto por livros integrados e suplementares, que serão entregues ao aluno 
no início e no decorrer do ano letivo. 
 
O material do Sistema Ari de Sá é adquirido diretamente na escola. 

 

 
 
Tecnologia Educacional (Robótica, Educação Digital e Cultura Maker)    
 

Na compra do material SAS, o aluno adquiri o Projeto Nave à Vela, desenvolvendo atividades que o incentivam à construção de uma Cultura Maker 

como ponto de partida para o desenvolvimento de Tecnologia e Inovação, em que o aluno será o explorador e o construtor do seu próprio mundo.   

 

Quantidade                                  MATERIAL DE USO INDIVIDUAL                                                           Checklist 

6º ANO 

Quantidade                                       LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS                                                              Checklist 

Quantidade                                              MATERIAL DE ARTE                                                                     Checklist 

                                                             LIVROS DIDÁTICOS                                                                       Checklist 



 

 

 

 
 

➢ 1ª Etapa: 

A história de Gilgamesh, rei de Uruk 

Rosana Rios  

Editora SM 

ISBN 978-85-7675-131-1 

 

 

➢ 2ª Etapa: 

A fenda do tempo 2ª EDIÇÃO 

Dionísio Jacob 

Editora SM 

ISBN 978-85-418-1055-5 

 

 

➢ 3ª Etapa: 

Nossa bicicleta 

Guilherme Semionato 

Editora SM 

ISBN 978-65-5744-201-2 

 

Extra: 

A filha do rei 2ª EDIÇÃO 

Telma Guimarães 

Editora SM 

ISBN 978-85-418-1241-2 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Os livros da SM Educação poderão ser adquiridos na plataforma https://www.smdireto.com.br/   
Ao acessar a plataforma, use o voucher para efetuar a compra: 58246F28 

• Todos os livros em até 12x sem juros no cartão (comprando em dezembro). 

• Para compras a partir de janeiro, consulte o parcelamento. 

• Frete grátis para entrega no IMF. 
 

 
 

 
 
 

Impact Foundation - Class Book  American English - National Geographic Learning 

Impact Foundation - Workbook  American English  - National Geographic Learning  

(ISBN 9781337743808 e 9781337624817) 

 

2 Livros Paradidáticos (Atenção: Para facilitar a aquisição dos livros paradidáticos, evitando, assim, atrasos no projeto de 

leitura, os pais receberão em abril, via app, instruções sobre o pagamento de uma taxa no valor de R$110,00, referente 

ao porte e a dois livros paradidáticos, que serão entregues em mãos aos alunos.) 
 
 

 
 

A livraria Eldorado terá um sistema exclusivo para atender os responsáveis na compra do material de inglês. Além das facilidades, alguns materiais 
serão vendidos em "packs", o que melhora o custo final dos livros. 
  
Eles estarão presentes na escola nos dias das reuniões dos pais e também oferecerão entrega em domicílio, mediante pagamento da taxa de 
entrega. 
- Todos os livros e packs em até 4x no cartão. 
- Frete para entrega em domicílio no valor fixo de R$ 10,00 
- Atendimento pelo telefone da loja 21 2569-4747 
- Atendimento pelo Whatsapp exclusivo para o IMF 21 970290274 
 
Sugerimos que o material de inglês NÃO SEJA COMPRADO PELO SITE DA LOJA, e sim presencialmente na escola ou por telefone. 

 

                                                                   LIVROS PARADIDÁTICOS                                                                Checklist 

                                                                                 LÍNGUA INGLESA                                                                Checklist 

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


 

 

 

 

 
I. Apresentar todo o material no início do ano. 
II. O material de inglês deverá ser mostrado ao professor, para que seja feita conferência. Solicitamos que o livro não seja encapado, e nem o nome 
escrito, até que essa conferência seja feita. A escola não se responsabilizará por livros comprados errados, caso tenham sido manuseados.  
III. É importante a aquisição da Estante Literária no início do ano, a fim de evitar atrasos nos projetos de leitura que serão realizados nas três etapas.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 


