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Material Didático 

Bernoulli Sistema de 

Ensino 

Coleção Principal – 6º Ano 

Cadernos de Filosofia e Arte 

Projeto de Vida Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 6º Ano 
Autor: Leo Fraiman 
Editora: FTD 
(Adquirir na ACDMAV – Unidade 2) 

Títulos 

 

 

 

UMA IDEIA TODA AZUL 

Autor: Marina Colasanti 

Editora: Global 

1ª Edição 

Em 'Uma Ideia Toda Azul', reis, rainhas, princesas, príncipes, unicórnios, 
gnomos, cisnes, fadas são alguns dos personagens dos dez contos, 
criados pela sensibilidade e imaginação de Marina Colasanti. As histórias, 
embora passadas em lugares imaginários - castelos, bosques, reinos 
distantes, revelam sonhos, fantasias, medos, desejos e outros 
sentimentos sempre presentes na alma humana. A linguagem de uma 
sonoridade poética narra a história da princesa sem amigos, do rei 
prisioneiro em seu próprio reino, do unicórnio e sua paixão, da corça 
aprisionada, da princesa, possessiva, insensível... A princesa pegou a 
rede, o vidro, a caixinha dos alfinetes, e saiu para caçar. Sempre atrás de 
borboletas, não se contentava com as que já tinha, caixas e caixas de 
vidro em todos os aposentos do palácio. Queria outras. Queria mais. 
Queria todas. Os aspectos simbólicos e os valores contidos nesses contos 
são básicos para a formação da personalidade da criança. 

 

 

 

 

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO 

Autor: Lecticia Dansa 

Editora: Autêntica  

Releitura, em versos, de Alice através do espelho, clássico de Lewis 
Carroll, ao lado de Alice no país das maravilhas. Desta vez a menina vive, 
no mundo por trás do espelho, as aventuras mais malucas e engraçadas, 
cruzando com personagens do país das maravilhas e com outros, novos. 
O nonsense se faz presente o tempo todo, o que não impede que na 
história, como na vida, os sentimentos se confundam: amizade, amor e 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 
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ódio, alegria e tristeza, medo, insegurança, coragem e um pouquinho de 
loucura, para temperar… 

 

 

 

 

AS VIAGENS DE TOM SAWYER 
 

Autor: Mark Twain 

Editora: Todolivro 

1ª Edição 

Na continuação de "As Aventuras de Tom Sawyer", surge um novo 
desafio para o protagonista e seu inseparável companheiro Huckleberry 
Finn: pilotar um balão, enfrentando tempestades e ventanias na 
surpreendente rota em que os dois se meteram. E que rota é essa? Dos 
Estados Unidos diretamente para a África, onde vão conhecer o deserto 
e se deparar com ferozes leões. 

 

 
 

 

CORAÇÕES AO ALTO 

Autor: Vandré Batista 

Editora: Grafmarques 

 

O Amor, a caridade, o cuidado e o “amai-vos uns aos outros” precisam 

constantemente de uma revisão no coração humano. A proposta deste 

livro é encantar-se, enamorar-se, mas também refletir sobre o impacto 

que o Amor Divino causa nos corações que se propõem a ir além do 

sentimento. Corações ao Alto é mais que um imperativo, é um convite 

amoroso. 

 

 


