
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2022
6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

UNIFORME DIÁRIO

• Camiseta manga curta ou longa padronizada branca (feminina/masculina).  
• Camiseta baby look padronizada branca (feminina).  
• Calça legging padronizada ou bailarina padronizada (feminina).
• Bermuda ciclista padronizada azul (feminina)
• Bermuda padronizada azul (masculina).
• Jaqueta de frio padronizada ou blusão de frio padronizado.  
• Jaleco branco, longo, estilo guarda-pó, padronizado (uso obrigatório nas aulas em Laboratório).
• Calçado fechado ou tênis, meias, sandália de abotoar.
• Kit Individual de Biossegurança COVID-19: máscara, garrafa para água, álcool em gel 

individual, colete para aulas de Educação Física e NAC. O colete é encontrado nos locais de 
venda do uniforme Marista (gravar o nome do estudante).

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 ou bordado, obrigatoriamente.

LIVROS DIDÁTICOS / LITERÁRIOS COMPLEMENTARES

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.

Os livros didáticos nos componentes Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História,
Ensino Religioso, Arte e Língua Inglesa, adotados pela Rede Marista de Colégios em 2022, serão
entregues para as famílias, pelo Colégio.

A seguir, apresentamos a lista dos livros literários a serem lidos e trabalhados ao longo do ano de 2022, 
nos diversos componentes curriculares, bem como a data prevista pelo professor para a sua leitura. 

2022



MATERIAL ESCOLAR

1 caderno espiral - 96 fls. (Língua Portuguesa)
1 caderno espiral - 48 fls. (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 96 fls., quadriculado (quadrados de 1cm x 1cm ) - (Matemática)
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 para arquivar as produções textuais

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

MATERIAL PARA ARTE 
1 bloco de papel Canson A4 (180 g ou 200 g) / lápis para desenho 2B e 6B
1 caderno espiral – 96 fls

OBSERVAÇÕES ÀS FAMÍLIAS E AOS ESTUDANTES
Serão solicitados ao longo do ano: jornais, 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.
INÍCIO DAS AULAS 

Dia: 14/01/2022

Matutino: 7h10min às 12h40min (2ª e 4ª feiras) e 7h10min às 11h50min (3ª, 5ª e 6ª feiras)

TRIMESTRE OBRA-PRIMA LER É BOM DEMAIS

1º TRIMESTRE
STEIG, William. A ilha de Abel. 1.ed. São 

Paulo: Editora FTD, 2018.  

Geografia: GIRARDI, Gisele; ROSA, Jussara Vaz 
Rosa. Atlas geográfico do estudante. São Paulo: 
FTD, 2016. 

História: GALDINO, Luiz. O rapto de Helena;

ilustrações de Paulo César. - São Paulo: FTD,

2001. (Coleção Aventuras Mitológicas)

Inglês: TWAIN, Mark. The adventures of Tom

Sawyer: standfor graded readers, level 1. São

Paulo: FTD, 2016.

2º TRIMESTRE

TERLOUW, Jan. Sete desafios para ser rei.

8.ed. Editora Ática, 2012. 168 p.

COLASSANTI, Marina. Era uma vez Dom

Quixote. São Paulo: Global. 2005. 111 p.

3º TRIMESTRE

DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. São

Paulo: FTD, 2019. 128 p.

SOUZA, Flávio. Direitos Universais das

Crianças e dos Jovens; ilustrações de

Rimon Guimarães. São Paulo: FTD, 2016.


