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UNIDADE SUL - 2022
Uso Individual do Aluno
05 cadernos tipo ata ou espiral - 100 folhas para: Português, Ciências, Redação e Matemática: (Álgebra e Geometria);
05 cadernos de 50 folhas: Geografia, História, Inglês, Filosofia e Arte;
01 caixa de lápis 24 cores;
01 estojo completo: lápis, borracha, canetas e apontador;
Kit (Matemática) 01 compasso, 01 transferidor, 01 esquadro e 01 tesoura sem ponta.
*Por não se adequar pedagogicamente à idade, não será permitido o uso de fichário e caderno único de várias
matérias para o 6º ano.
Material Didático
6º ANO - COLEÇÃO DE LIVROS REDE PITÁGORAS EDIÇÃO RENOVADA
DE ACORDO COM A NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) ENSINO FUNDAMENTAL

Material Básico
Português/Produção de Texto / História / Geografia
Matemática / Ciências
Inglês
Arte
TOTAL DE LIVROS


Quantidade de Livros
04
04
04
04
16

Livro de Filosofia: Filosofia e Vida – 6° ano Ed. FTD

● Dicionário (Inglês): Minidicionário Inglês-Português e Português-Inglês. Oxford. Uso Obrigatório.
● Dicionário (Português): Dicionário Aurélio. Uso Obrigatório
Paradidáticos
Redação:
1º Bimestre: O forte dos esqueletos - Thomas Brezina - Ed. Ática
2º Bimestre: A reforma da natureza - Adaptação de Walcyr Carrasco - Ed. Moderna
3º Bimestre: O segredo da casa amarela - Giselda Laporta Nicolelis - Atual Editora
4º Bimestre: A rua é meu quintal - Tania Alexandre Martinelli - Ed. Atual
Literatura:
1° Bimestre: O Pequeno Príncipe - Antoine de Saint Exupéry (trad. Mônica Cristina Correa) - Editora Companhia
das Letrinhas
2° Bimestre: A terra dos meninos pelados - Graciliano Ramos - Editora Record
3° Bimestre: Cantigas de um passarinho à toa - Manoel de Barros - Editora Companhia das Letrinhas
4° Bimestre: Histórias de Índio - Daniel Munduruku - Editora Companhia das Letrinhas
Observações:
- Todos os materiais deverão conter etiqueta com nome e a série do aluno;
- Devido ao volume e peso sugerimos o uso de mochilas com rodinhas.

Solicitamos não incluírem no material escolar estilete e corretivos de qualquer tipo de fabricação.
UNIFORME ESCOLAR

MASCULINO:

* Calça azul marinho ou preta (qualquer tecido);
* Bermuda preta, azul ou jeans, na altura do joelho;
* Camiseta nas cores branca, preta, azul ou rosa, com o nome e sobrenome do(a) aluno(a) e a logo do
Colégio.

FEMININO:

* Calça azul marinho ou preta (qualquer tecido);
* Calça legging preta, com a logo do Colégio;
* Bermuda preta, azul ou jeans, na altura do joelho;
* Camiseta nas cores branca, preta, azul ou rosa, com o nome e sobrenome do(a) aluno(a) e a logo do
Colégio.
AGASALHO
*Blusa de moletom nas cores preto ou cinza, sem capuz, com a logo do colégio, nome e sobrenome do/a
aluno(a) gravado.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Masculino: camiseta e bermuda, nas cores indicadas, com a logo do Colégio, nome e sobrenome gravado.
Feminino: camiseta e calça legging, nas cores indicadas, com a logo do Colégio, nome e sobrenome
gravado.
IMPORTANTE

1 - A camiseta de uniforme do Colégio sofreu modificações no layout e terá quatro cores diferentes:
branca, preta, azul e rosa;
2 - O/A aluno(a) poderá usar a cor da sua preferência ou adquirir as quatro opções que estão à disposição
para fazer revezamento;
3 - O uniforme anterior poderá ser usado no ano letivo de 2022;
4 – Não será permitido o uso de bermuda acima do joelho;
5 - Não será permitido o uso de agasalho que não seja o oficial do Colégio.

O uniforme poderá ser adquirido:
Angel Uniformes: (62)3941-6317
Rua 20, nº 1035, Centro - Goiânia-GO

Via exclusiva Uniformes: (62)3281-7213
Rua 137, nº 485, Setor Marista - Goiânia-GO
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