
 
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2020 

FTD Sistema de Ensino  (De acordo com a BNCC e em 04 apostilas com os componentes curriculares) 

● Língua Portuguesa 

● Matemática 

● Ciências 

● História 

● Geografia 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Como adquirir: 

● Presencialmente, no dia 20/02/2020, das 7h30min à 21h, na Sala da Robótica Educacional, Prédio 2, 4º andar. 

● Ou pelo site ftdcomvoce.com.br a partir do dia 06/01/2020. (é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom 

AGORA20RSIFI.) 

● Condições de pagamento: à vista (dinheiro e cartão de débito) ou parcelado (até 08 vezes no cartão de crédito) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Língua Inglesa – Editora Cambridge  

● Eyes Open Level 1 Student's Book - Cambridge University Press - ISBN: 9781107467255 

● Eyes Open Level 1 Workbook with Online Practice - Cambridge University Press - ISBN: 9781107467330   

Venda disponível a partir de 13/01/2020 na La Salle Store (Loja de uniformes) da Escola. 

● Condições de pagamento: à vista (dinheiro e cartão de débito) ou parcelado (até 06 vezes no cartão de crédito) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Artes 

● 1 pacote de folhas A4 branca; 

● 10 folhas A3 gramatura 180; 

● 1 Pasta com sacos plásticos (para organizar as apostilas e trabalhos); 

● 1 caixa de lápis de cor de 12 cores; 

● 1 estojo de canetas hidrográficas (Pequena); 

● 1 caixa de giz de cera (Pequena); 

● 1 régua de 30 cm; 

● 1 lápis 6B para desenho; 

● 1 Cola líquida branca; 

● 1 caixa pequena de tinta guache colorida; 

● 3 pincéis chatos com cerda rígida (nº 0, nº 6 e outro nº 14).  

Laboratório de Ciências:  01 Jaleco de algodão branco com manga longa e 01 óculos de proteção. 

Obs. Para fins de organização do aluno não indicamos o uso de fichário. No 6º ano o ideal é que o aluno tenha um caderno 

para cada componente curricular, podendo utilizar cadernos com divisão. 

 

http://ftdcomvoce.com.br/

