RELAÇÃO DE LIVROS – 2019
Os livros didáticos adotados para o próximo ano letivo fazem parte da infraestrutura tecnológica exclusiva do
Projeto Compartilha Start, da Editora Moderna; e da SM DIRETO, da Editora SM.

Livros adotados da Editora Moderna
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.modernacompartilha.com.br , clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto.
Ao adquirir os livros, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta com conteúdos digitais exclusivos, que
serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o Projeto Compartilha Start.
A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que habilitam o aluno a baixar sua
versão digital do livro e a acessar as diferentes ferramentas da Rede Compartilha Start. Os livros serão utilizados já
a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros estejam disponíveis no Colégio nesse período, é
necessário efetuar a compra até o dia 28/01/2019, em função da logística de entrega.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no período de 18, 19 e 20 de fevereiro, mediante
apresentação do comprovante de pagamento (somente kits completos contendo todas as obras da Editora Moderna
adotados para a série). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno.

Livros adotados da Editora SM
A Editora SM oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.smdireto.com.br, adicionando o número de voucher de acordo com a série cursada pelo aluno, conforme tabela
abaixo:
6º ano

129146F25

O aluno conta com acesso exclusivo à Plataforma EDUCAMOS, na qual está disponível o livro digital, recursos
interativos e objetos digitais que auxiliam na aprendizagem.
A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que habilitam o aluno a baixar sua
versão digital do livro e a acessar as diferentes ferramentas da Plataforma Educamos. Os livros serão utilizados já a
partir da primeira semana de aula; portanto, para que os mesmos estejam disponíveis no Colégio nesse período, é
necessário efetuar a compra até o dia 28/01/2019, em função da logística de entrega.
Formas de pagamento - com 20% de desconto:
- 10x sem juros para compras até 31/12/18 no cartão de crédito;
- 7x sem juros para compras de 01/01 a 28/01/2019 no cartão de crédito;
- Pagamento à vista no boleto ou cartão de crédito.
Importante:
A data limite para compra no SM DIRETO é 28/01/2019. Após essa data, os livros poderão ser adquiridos no Colégio
nos dias 18, 19 e 20/02/2019; porém, com desconto e parcelamentos menores.
- Desconto de 10% e parcelado em até 4 vezes no cartão.
➢ No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal (SM DIRETO), no período de 18,19 e 20 de
fevereiro, mediante apresentação do “COMPROVANTE DE RETIRADA”.

❖

Lembramos que a família também pode optar por comprar os livros didáticos na livraria de sua escolha.

6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
RELAÇÃO DE MATERIAIS – 2019
“Existem apenas dois legados permanentes que
podemos esperar dar a nossas crianças. Um deles
é raízes; o outro, asas.” Hodding Carter

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Lembramos que faremos uma reunião com os pais/responsáveis no dia 1º de março de 2019, às 13h15min (Auditório I).
2. Os modelos e tamanhos dos materiais de uso diário (cadernos, canetas, lápis...) ficam a critério da família.
3. É indispensável que todos os materiais estejam identificados com o nome completo do aluno.
4. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
5. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do aluno, buscando adquirir modelos simples e leves, contribuindo assim para
a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
6. Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura, régua, etc).
7. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.

LIVROS DIDÁTICOS
Editora Moderna:
- Araribá Plus Geografia 6 – 5ª edição/2018 - Ed. Moderna
- Araribá Plus História 6 – 5ª edição/2018 - Ed. Moderna
- Students for PEACE – Eduardo Amos – Vol. 1 – Editora Richmond

(vendido pela Ed. Moderna)

* Dicionário da Língua Inglesa (sugestão: The Landmark Dictionary - Ed. Richmond)

Editora SM:
- Ciências – Geração Alpha – André Catani e João Batista Aguiar - Vol. 6 – Editora SM
- Português – Geração Alpha – Cibele Lopresti Costa e Greta Marchetti - Vol. 6 – Editora SM
- Português – Caderno de Atividades – Geração Alpha – Cibele Lopresti Costa e Greta Marchetti - Vol . 6 – Editora SM
- Convergências Matemática 6 – Eduardo Chavante – 1ª edição - Editora SM
* Dicionário da Língua Portuguesa (sugestões: Pequeno Dicionário Houaiss/Ed. Moderna OU Dicionário Didático/Editora SM )

LIVROS PARADIDÁTICOS
Nosso Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Literatura, um trabalho desenvolvido com as turmas de Educação Infantil ao
Ensino Médio, objetivando a formação de leitores, tarefa da família e da escola.
As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo:
- 1º trimestre: indicação por ocasião da Feira do Livro do Colégio, no mês de abril.
- 2º trimestre: Saga Animal – Índigo – Ed. Moderna
- 3º trimestre: Pax – Sara Pennypacker – Ed. Intrínseca
No início do ano letivo, será entregue, pelo professor, a lista com demais leituras anuais.

LISTA DE MATERIAIS DE ARTE
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Caixa de Tinta têmpera (6 cores)
1 Pincel chato nº 12
1 Tesoura (sem ponta)
1 caixa com Lápis de cor (12 cores)
1 Lápis (6b ou 8b)
1 pasta catálogo (mínimo de 30 saquinhos)
1 régua
1 cola bastão

•
•
•
•

1 tubo de cola líquida (pequena)
1 caixa de giz de cera (6 cores)
1 pacote massa de Biscuit (pequeno)
10 folhas (papel colorido gramatura 120)

Observação:
- Os materiais listados serão solicitados previamente para que sejam
organizados e trazidos para utilização em aula;

