
 

MATERIAL DIDÁTICO DO ESTUDANTE – 2022 

6º ANO 

 
 

 

MATERIAL 

01 Caderno de 10 matérias 

01 Caderno desenho grande 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Caixa de hidrocor 

01 Tela para pintura tam. A4 

01 Régua de 30 cm 

01 Kit de pincéis e tintas de sua preferência 

01 Garrafa para água marcado com o nome do 

estudante  

01 Estojo contendo: lápis, borracha macia para desenho, caneta azul ou preta, corretivo, cola em bastão, tesoura e 

caneta marca texto. 

Para 2022 o nosso Colégio fechou parceria com o Sistema de Ensino GGE e iremos trabalhar 

com a COLEÇÃO BASIS de livros didáticos, que serão utilizados pelos estudantes dos 6º, 7º, 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Atrelados ao Sistema de Gestão Pedagógica V4, os 

livros contribuem de maneira significativa para concretizar algumas das premissas do Colégio 

Pinheiros, como o acompanhamento individualizado dos estudantes que os utilizam. 

Os quatro volumes estão inteiramente alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece o 

conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis aos estudantes. Os livros didáticos da COLEÇÃO BASIS foram elaborados 

pelo Sistema GGE de Ensino, empresa do grupo GGE, em parceria com professores e autores de referência no mercado e que 

integram uma equipe especialista em ensino e aprovação. O material utiliza uma abordagem aprofundada 

de conteúdos relacionados ao cotidiano, com o objetivo de facilitar o entendimento por meio de exemplos práticos que remetem 

ao dia a dia do estudante. 

 
COLEÇÃO BASIS 6º ANO  

No início de cada unidade do ano letivo de 2022, conforme 

abaixo especificado, será entregue 01 (um) livro didático da 

COLEÇÃO BASIS, contendo as seguintes áreas de 

conhecimento:  

• Ciências da natureza e suas tecnologias;  

• Matemática e suas tecnologias;  

• Ciências humanas e suas tecnologias;  

• Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Abrangendo as disciplinas de: Português; Matemática; 

Geografia; História; Inglês; Produção Textual; Arte; 

Ciências 

No total, serão 04 (quatro) livros:  

1ª Unidade: Fevereiro/22 - Entrega de 01 (um) livro – Vol. 1 

2ª Unidade: Abril /22 - Entrega de 01 (um) livro – Vol. 2  

3ª Unidade: Agosto /22 - Entrega de 01 (um) livro – Vol. 3  

4ª Unidade: Outubro /22 - Entrega de 01 (um) livro – Vol. 4 

E MAIS... 

Flipped classroom (Vídeos que antecipam os conteúdos a 

serem abordados em sala de aula, permitindo ao estudante 

embasamento prévio sobre o assunto); 

Checklist (Gerenciamento da rotina de estudos); 

Fora da caixa (Conteúdo exclusivo para desenvolver a 

educação socioemocional e de cidadania dos estudantes); 

Podcast (Conteúdo em áudio relacionado aos conteúdos 

abordados ao longo do volume); 

Let’s Listen (Ferramenta em áudio para desenvolver a 

escuta do idioma estrangeiro);  

Mão na massa (Oferece a relação entre teoria e prática e 

desenvolve a capacidade analítica).  

 

 

 

 

OBRAS LITERÁRIAS 

- O terror do 6º B e outras histórias - Yolanda Reyes - Ed. FTD                   

- Como é duro ser diferente -  Giselda Laporta Nicolelis - Ed. Quinteto 

- Papai não é perfeito - Sonia Salerno Forjaz - Ed. FTD                      

FARDAMENTO (padrão do Colégio) 

 Camisa Polo / Camisa de Educação Física / Calça padrão do colégio. 

 Tênis na cor preta (não será permitido cores neon).  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

1- Todo material de uso individual deverá ser marcado com o nome e a turma do estudante.  

2- Início das aulas: 01 de fevereiro de 2022.  

LIVROS (adquiridos na secretaria do Colégio) 

Sugestão: Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira 

Bueno - Ed. FTD, ortografia 

 

https://gge.com.br/web/material-didatico/
https://gge.com.br/web/gestao-pedagogica-v4/
http://sistemaggedeensino.com.br/portal/

