
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2019
6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

UNIFORME DIÁRIO

Camiseta manga curta ou longa padronizada branca (feminina/masculina). É obrigatória a 
gravação do nome. 
Camiseta baby look padronizada branca (feminina). É obrigatória a gravação do nome. 
Calça legging padronizada ou bailarina padronizada (feminina).
Bermuda padronizada azul (masculina).
Jaqueta de frio padronizada ou blusão de frio padronizado. É obrigatória a gravação do nome. 
Jaleco branco, longo, estilo guarda-pó, padronizado (uso obrigatório nas aulas em Laboratório).
Calçado fechado ou tênis, meias, sandália de abotoar.

Não é permitido o uso de calçados do tipo “Crocs”, chinelo ou sandália de dedo.

Importante: camisetas, agasalhos e demais peças do uniforme Marista deverão ter o nome do 
estudante silcado.

LIVROS DIDÁTICOS / LITERÁRIOS COMPLEMENTARES
PASCHOALIN, Maria Aparecida; SPADOTO, Neusa Terezinha. Gramática: teoria e atividades. Nova 
Edição.  São Paulo: FTD, 2014. ISBN: 9788532299970. 
MINIDICIONÁRIO (sugestão): BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3.ed.  São Paulo: 
FTD, 2016 (revisado e conforme a nova ortografia).
MINIDICIONÁRIO (sugestão): HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a 
nova ortografia da Língua Portuguesa). São Paulo: Objetiva, 2010. ISBN: 9788539001088.

ARTE: FERRARI, Solange dos Santos Utuari e outros. Por toda parte, 6º ano. 1 ed. – São Paulo: FTD, 2016.

Os livros didáticos nos componentes Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, 
Língua Inglesa e Ensino Religioso adotados pela Rede Marista de Colégios em 2019, serão entregues 
para as famílias, pelo Colégio, em janeiro. 

A seguir, apresentamos a lista dos livros literários a serem lidos e trabalhados ao longo do ano de 2019, 
nos diversos componentes curriculares, bem como a data prevista pelo professor para a sua leitura. 



MATERIAL ESCOLAR

1 bloco para Produção Textual - personalizado Marista;
1 caderno espiral - 96 fls. (Língua Portuguesa e Produção Textual);
1 caderno brochura - 48 fls. (Geografia) / 1 caderno brochura - 48 fls. (História);
1 caderno espiral - 96 fls. (Ciências) / 1 caderno brochura - 96 fls. (Inglês e Ensino Religioso);
1 caderno espiral 96 fls. (Matemática – Objetivo A);
1 caderno 96 fls., quadriculado (quadrados de 1cm) (Matemática – Objetivo B);
1 caderno de desenho de capa dura – 50 fls (para Ciências).
Obs.: No 6º ano, não é permitido o uso de fichário/monobloco.

1 pasta catálogo (com plástico 012) para arquivar as produções textuais;
1 pasta catálogo (com plástico 012) para arquivar material xerocopiado (textos, listas, provas, testes);
1 apontador com lixeira / 1 borracha / canetas / lápis preto;
1 jogo de canetinhas hidrocor (12 cores) / 1 caixa de lápis de cor (24 cores)  (Arte e Geografia);
1 tubo de cola branca / 1 régua de 30 cm (transparente);
1 transferidor de 180º (transparente) / 1 compasso / 1 jogo de esquadros;
2 pastas transparentes com grampo (Língua Portuguesa).

MATERIAL PARA ARTE 
1 bloco de papel Canson A4 (180 g ou 200 g) / 1 pacote de papel colorido Canson A4;
1 caixa de gizão de cera (12 cores) / 1 lápis para desenho 2B e 6B / 1 tubo de cola bastão;
1 caderno espiral – 96 fls.;
1 fone de ouvido com microfone (para seu exclusivo uso no Laboratório de Informática). 

IMPORTANTE:

Serão solicitados ao longo do ano: jornais, gibis, revistas informativas e outros, para a aula de leitura; material para a
realização de práticas de Ciências; ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos; taxas para eventos culturais
extras.
Encapar e etiquetar livros e cadernos.
É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades pedagógicas do Colégio, inclusive nos turnos contrários.

TRIMESTRE OBRA-PRIMA LER É BOM DEMAIS

1º TRIMESTRE

CARROL, Lewis. Alice no país das maravilhas.  São 

Paulo, Editora FTD, 2010. 112 p. (Coleção Grandes 

Clássicos para Jovens Leitores). ISBN: 

9788532275646.

Geografia: LAURITO, Ilka Brunhilde. A menina que descobriu

o Brasil. São Paulo, FTD (Série Espelhos)

História: GOSCINNY, R.; UDERZO, A. A Odisseia de Asterix.

Rio de Janeiro: Record, 1981. ISBN: 9788501019721.

Inglês: TWAIN, Mark. The adventures of Tom Sawyer.

Standfor Graded Readers. ISBN: 978859600517-3.

2º TRIMESTRE

ELLIS, Débora. A outra face: uma história de uma

garota afegã. 2.ed. São Paulo: Ática, 2012. 127 p.

ISBN: 9788508156801.

SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. 3.ed. São

Paulo: Ed. Scipione, 2011. 79 p. (Coleção Reencontro).

ISBN: 9788526283299.

3º TRIMESTRE

DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. 1ª ed. São Paulo:

FTD, 2003. 128 p. (Coleção Clássicos Universais).

ISBN: 8532250386.


