
 
 
APENAS ALGUMAS EDITORAS ADOTARAM A NOVA DIVISÃO EM ANOS, PORTANTO 
OBSERVEM QUE: 6º ANO = 5ª SÉRIE 
 
1) Ciências 

TRIVELLATO, José e outros. Ciências, natureza & cotidiano.  6º ano/5ª série. Ed. FTD. 
2) Geografia 

a) SILVA, Ângela Corrêa, GUIMARÃES, Raul Burges e ARAUJO, Regina. Observatório 
de Geografia: temas e desafios. 6º ano. Ed. Moderna.  

b) TRABALHANDO com mapas: introdução à Geografia. 6º ano. Ed. Ática. 27ª edição, 
2011. (Material a ser utilizado no 6º e 7º anos) 

3) Hebraico 
DICIONÁRIO hebraico-português – português-hebraico (opcional) 
As apostilas estarão disponíveis no Ambiente Fronter (peretz.fronter.com) no início 
das aulas, de acordo com cada nível. 

4) História 
a) BOULOS JÚNIOR, Alfredo. Coleção história: sociedade & cidadania. 6º ano. Nova 

Edição. Editora FTD. (Material a ser utilizado no 6º e 7º anos) 
5) História Judaica 

A apostila estará disponível no Ambiente Fronter (peretz.fronter.com) no início das 
aulas. 

6) Inglês 
DICIONÁRIO  Oxford Escolar - para estudantes brasileiros – Edição atualizada com nova 
ortografia e CD ROM ou Longman Dicionário Escolar 2a. Edição atualizada com a nova 
Reforma Ortográfica. 
Os demais livros serão divulgados no início das aulas, de acordo com os níveis. 

7) Matemática 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo & MACHADO, Antonio. Matemática e realidade.  Ensino 
Fundamental. 6º ano. Editora Atual, 2009. (As edições anteriores apresentam 
diferenças significativas e não poderão ser utilizadas) 

8) Português 
a) SARMENTO, Leila Lauar. Português: leitura, produção, gramática (5ª série). Editora 

Moderna. 
Material a ser utilizado durante todo o Curso Fundamental II: 
b) TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. Editora Scipione.  
c) Minidicionário da língua portuguesa 

Caso você não tenha um recomendamos: 
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa: adaptado à Reforma Ortográfica da 
Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 

Leituras: 
Leitura para as férias (Para ler antes do início das aulas de 6º ano): 
d) REY, Marcos. O rapto do garoto de ouro. Global Editora. 
Para ler em fevereiro: 
e) MACHADO, Ana Maria. Mensagem para você. Editora Ática. 
Para ler em março: 
f) SCHUMALTZ, Márcia e CAPPARELLI, Sérgio. 50 fábulas da China fabulosa. Edição 

bilíngüe. Ed. L&PM. 
IMPORTANTE: os livros devem ser das editoras indicadas, não outras versões que 
apresentam diferenças significativas em relação à estrutura textual e ao vocabulário. 
As demais leituras serão indicadas durante o ano. 

9) Tanach 
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a) GORODOVITS, David. Bíblia Hebraica: baseada no hebraico e à luz do Talmud e das 
fontes judaicas. Editora Sefer. 

b) Tanach em hebraico (recebido pelos alunos na festa da Torá no 4° ano) 
A apostila estará disponível no Ambiente Fronter (peretz.fronter.com) no início das 
aulas. 

10) Tradição 
A apostila estará disponível no Ambiente Fronter (peretz.fronter.com) no início das 
aulas. 
a) OZ, Amós. Sumri: história juvenil de amor e aventura. Ed. Ática. 
b) LEVINE, Karen. A mala de Hana: uma história real. Ed. Melhoramentos. 

 
MATERIAL 
� 1 avental branco comprido (até os joelhos) e de mangas compridas (Laboratório) 
� 1 bloco de folha de prova I.L. Peretz 
� 1 bloco de prancheta opaco A4 com margens – 50 fls. (Matemática) 
� cadernos 1/4 48 fls. brochura para as disciplinas abaixo: 

� Informática Aplicada a Projetos 
� Tradição 
� Torá 

� 1 caderno de caligrafia ¼ brochura (Português) 
� cadernos universitários de 48 fls. para as disciplinas abaixo: 

� Inglês 
� cadernos universitários de 96 fls. para as disciplinas abaixo: 

� Ciências 
� Geografia 
� Hebraico 
� História 
� História Judaica 
� Matemática – 1 por semestre 
� Português – 1 por semestre 

� 1 caixa de canetas hidrográficas de ponta fina 
� 1 caixa de lápis de cor 
� 1 camiseta velha – tamanho adulto (Artes) 
� 1 caneta marca-texto (HJ) 
� Estojo completo (3 lápis pretos nº 2, 1 borracha, 1 tesoura, 1 apontador, 1 bisnaga de cola, 

1 caneta esferográfica vermelha, 2 canetas esferográficas azuis ou pretas, 1 rolo de durex) 
� 1 compasso (Matemática) 
� 20 folhas de papel vegetal (Geografia). 
� 1 jogo de esquadros – 30º e 45º (Matemática) 
� 1 kipá (material obrigatório para os meninos nas diversas aulas da área Judaica) 
� 1 lixa de unha (Matemática) 
� 2 pastas catálogo com 20 plásticos 

� Português 
� Geografia 

� pastas de papelão com aba e elástico para as disciplinas abaixo: 
� Matemática 
� Ciências 
� HJ 

� 1 pasta de plástico com aba e elástico para guardar, na mochila,  folhas avulsas de todas 
as disciplinas 

� 1 pen drive – 2Gb (Informática Aplicada a Projetos) 
� 1 pasta poliondas para guardar o material de Inglês 
� 1 régua (Matemática) 
� 15 folhas de papel almaço com pauta (Português) 
� 50 folhas para Redação I.L. Peretz 
� Grafite para compasso (Matemática) 
 
** NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 



- Os cadernos e livros devem ser etiquetados para evitar troca ou extravio e não deverão ser 
trazidos para a Escola antes da orientação dos professores. 
- O cuidado com o material possibilita sua utilização por mais de um ano. 
- Caso ainda tenham folhas em branco, os cadernos devem ser reaproveitados no ano 
seguinte. 
 
Material que será fornecido aos alunos no início das aulas.



 


