MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2021
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prezada Família,
Iniciamos os preparativos para um novo ano letivo ainda diante de um cenário de incertezas quanto à
normalização das aulas em regime 100% presencial. Diante do exposto, continuaremos ofertando o regime
híbrido (aulas presenciais e aulas remotas), com transmissão ao vivo da sala de aula, atendendo,
simultaneamente, os alunos que estiverem na Escola e os que estiverem em casa.
Destacamos o trabalho memorável dos professores ao adaptarem-se para a aula remota e reconhecemos que
a aula remota é muito mais difícil de ser administrada que a aula normal.
Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2021!
Votos de saúde para todos!
A Direção

1.

PRIMEIRO DIA DE AULA
No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer:
ITENS

UTILIZAÇÃO

Estojo escolar
(com caneta esferográfica, caneta marca texto, Para a realização das atividades diárias.
lápis grafite, borracha, apontador e régua).
Caderno de 10 matérias*
Para o registro das tarefas escolares e
(etiquetado com o nome e a série do aluno).
anotações em geral.
Mochila escolar
Para o transporte do material didático.
(sugerimos com rodinhas)**.
* Não adquirir fichários ou material equivalente.
** O uso da lancheira é opcional.

2.

MATERIAL DE USO PESSOAL – SISTEMA DE TURNO INTEGRAL (STI)

ATENÇÃO: Os materiais abaixo citados são de uso individual e deverão ser devidamente identificados com o
nome do aluno e apresentados à professora do STI no primeiro dia de aula.
ITENS
QUANT.
Sabonete líquido.*
01
Pente ou escova de cabelo.
01
Escova de dentes com protetor.*
01
Creme dental.*
01
Xampu.*
01
Toalha de banho – a ser enviada para a Escola às
01
segundas-feiras, retornando para casa às sextas-feiras.
Colônia* (item opcional – NÃO É PERMITIDO FRASCO
01
DE VIDRO).
Observação: Somente para os alunos que almoçam na Escola.
*Itens repostos pela família conforme a necessidade do aluno.

3.

UTILIZAÇÃO

Para uso na higiene bucal e
corporal do aluno.

SAS – PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO

3.1. LIVROS DIDÁTICOS (ATUALIZADOS CONFORME A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC).
Coleção Asas – Livros 1, 2, 3 e 4 das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e
Ciências (disponibilizados nos formatos impresso e digital).
3.2. MATERIAL SUPLEMENTAR.
Atividades Suplementares.
Práticas de Produção Textual.
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3.3. PLATAFORMA COM PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Portal SAS: espaço virtual com ferramentas tecnológicas e conteúdos exclusivos do SAS.
SAS TV: videoaulas de todas as disciplinas.
Eureka: atividades organizadas segundo as necessidades de aprendizagem do aluno, de forma adaptativa
e personalizada.
Gabarito e Resoluções dos livros: respostas completas das atividades propostas nos livros didáticos.
Sistema de Avaliação: verificação de aprendizagem com relatórios de desempenho do aluno,
possibilitando diagnosticar seu nível de domínio dos conteúdos.
SAS App: aplicativo que permite ao aluno e ao seu responsável o acesso, de forma rápida e fácil, aos
produtos e serviços.
Observação: Os livros didáticos e o material suplementar do SAS – Plataforma de Educação – deverão ser pagos
na Tesouraria da Escola e serão entregues ao aluno no decorrer das etapas.

4. AGENDA ESCOLAR
Proposta educacional da Escola.
Telefones de contato e endereços eletrônicos.
Normas de funcionamento.
Programação mensal.
Comunicação entre Família e Escola.
Registro dos conteúdos e das tarefas de casa.
Observações:
1 – O pagamento da agenda escolar poderá ser efetuado no ato da matrícula ou até o 1º dia de aula.
2 – A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula.
3 – As informações pessoais do aluno deverão ser preenchidas na agenda para facilitar a comunicação entre
Família e Escola.

5. LIVROS COMPLEMENTARES
5.1. GRAMÁTICA
Gramática – teoria e atividades (nova edição)
Autores: Paschoalin e Spadoto
Editora FTD
ATENÇÃO: Essa gramática será utilizada no 6º e no 7º Ano.
5.2. DICIONÁRIO
Dicionário de bolso da Língua Portuguesa
Obs.: Atualizado conforme a nova ortografia.
Sugestões: Aurélio, Houaiss, Michaelis ou Soares Amora.
5.3. PARADIDÁTICOS
1. Não era uma vez... Contos clássicos recontados
Vários autores
Editora Melhoramentos
1. Robin Hood
Autor: Howard Pyle
Tradução e adaptação: Stella Leonardos
Editora Nova Fronteira

1ª ETAPA
2. Deu a louca no guarda-roupa
Autor: Jonas Ribeiro
Editora do Brasil
2ª ETAPA
2. Um encontro com a liberdade
Autor: Júlio Emílio Braz
Editora do Brasil
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1. Era uma vez Dom Quixote
Autor: Miguel de Cervantes
Tradução e adaptação: Marina Colasanti
Editora Global
Não cale! Fale!
Autora: Jennifer Mook-Sang
Tradução: Renata Tufano
Editora Melhoramentos

3ª ETAPA
2. Os olhos não veem, o coração sente
3ª Edição
Autora: Angélica Sampaio
Editora Sol literário
4ª ETAPA

Observação: Os paradidáticos supracitados encontram-se à venda nas livrarias da cidade e na livraria da Escola.

6. BILINGUAL PROGRAM – INTERNATIONAL SCHOOL
X Change composto por:
1 Fichário
Magazines (9 volumes)
Xcraft (2 volumes)
The Bridge (2 volumes)
2 Blocos de Worksheet
Cardboard (1 volume)
Observações:
1 – O Programa Bilíngue estende-se do Infantil II ao 8º Ano, com material didático adequado a cada segmento
educacional.
2 – No regime 100% presencial, os materiais do Programa Bilíngue ficarão em sala de aula, sendo entregues ao
aluno no final de cada etapa.

7. PROGRAMA PLENO
Aulas voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais: autoconhecimento,
autoregulação, habilidades de relacionamento, tomada de decisões responsável e consciência social.
Material didático
Plataforma digital com conteúdo, vídeos e atividades para o aluno e a família
Aplicativo Socioemocional
Observações:
1 – O Programa Pleno estende-se do 6º ao 9º Ano.
2 – No regime 100% presencial, os materiais do Programa Pleno ficarão em sala de aula, sendo enviados para casa
em situações de atividades específicas e entregues ao aluno no final de cada etapa.

8. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
8.1. PORTAL ARI DE SÁ
Acesse aridesa.com.br, gere sua senha e utilize os serviços exclusivos do portal.
Gabaritos dos exercícios dos livros didáticos.
Click professor (conteúdos extras produzidos pelos professores).
Estude + (área com vídeos e atividades extras).
Roteiros de estudo para Avaliações.
Roteiros de Trabalhos Dirigidos (TDs).
Boletim e notas de Avaliações.
8.2. AGENDA EDU
Baixe o aplicativo Agenda Edu e tenha acesso às informações escolares no seu celular.
8.3. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Solução tecnológica utilizada para aulas remotas.
Observação: É necessário que os pais ou os responsáveis estejam com seus e-mails atualizados na Secretaria da Escola.
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