CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO

6º ANO/2019
Material Didático – Sistema de Ensino Positivo - Livros didáticos Integrados - 4 - livros didáticos com os
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Ciências, Matemática, Geografia,
História e Filosofia. 4 - Cadernos de atividades contendo os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Produção
de texto, Língua Inglesa, Ciências, Matemática, Geografia, História e Filosofia.
Positivo On – Plataforma de gestão de aprendizagem
Ambiente digital em que o aluno tem à sua disposição objetos educacionais digitais e trilhas de aprendizagem com
conteúdos trabalhados em sala de aula, além da possibilidade de realizar avaliações e atividades online. Ainda no
Positivo On o aluno acessa a Enciclopédia Britannica, outras importantes fontes de pesquisa e também o Livro Digital
Positivo.
Sistema de Avaliação – Provas Periódicas do Sistema Positivo (6º ao 9º ano)
Título

Mohamed:
um menino
afegão

O Pequeno
Príncipe

Autor
Fernando Vaz

Antoine de
Saint- Exupéry

Livros Paradidáticos 2019 – 6º ano
Editora
Tema abordado
Mohamed, um menino afegão mostra o caminho que um garoto fez de
FTD
Cabul, capital do Afeganistão, a Peshawar, no Paquistão. Em busca de
seu pai, desaparecido na guerra, o garoto conta apenas com a
companhia de Jahad. Essa emocionante narrativa apresenta-nos o
quase desconhecido cenário do Afeganistão, com sua gente, os valores
islâmicos e a visão de um menino que luta para sobreviver e
compreender a irracionalidade da guerra
Temáticas: Família / Guerra

FTD
Saraiva

O livro resgata a memória do cuidado e do amor ao ser humano,
devolve a cada um o mistério da infância. De repente retornam os
sonhos. Reaparece a lembrança de questionamentos, desvelamse incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa
do dia-a-dia. Voltam ao coração escondidas recordações... O
reencontro, o homem-menino.
Temática: a importância de cultivar amigos, histórias, a beleza do
mundo, o simples.

O grande
desafio

Pedro Bandeira

Ática

Apesar de ser deficiente visual, Toni leva uma vida normal. Com
coragem, ele enfrenta obstáculos. Essa garra é fundamental para que
ajude Carla, sua paixão, a livrar o pai de uma trama cruel.
Temáticas: deficiência visual, aventura, investigação e saúde

MATERIAIS DE USO PESSOAL / Ensino

Fundamental II (6º ao 8º)

Material
Apontador copinho; Borracha; Canetas azul, preta e vermelha; Cola; Lápis/lapiseira; Régua de 30 cm;

6º / 7º e
8º ano EF
1

Caderno 7 Disciplinas

1

Caderno quadriculado capa dura (para geometria)

1

Caderno capa dura de pauta dupla caligrafia

1

Transferidor

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel canson A4/bloco

1

Pincel para pintura Nº 10; Tesoura sem ponta;

1

Touca de natação

1

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os cadernos que
não foram consumidos em sua totalidade, ex. Inglês/espanhol/caligrafia. Não é permitido o uso de corretivo e estilete.
Desaconselhamos o uso de fichário.

