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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
DESCRIÇÃO
Caixa de lápis de cor.
Caixa de caneta hidrocor 12 cores 1.2mm
Caixa de lápis de cor aquarelável.
Caderno de desenho.
Lápis 6B, 2B, HB.
Régua 30 cm.
Bloco de papel canson A4 gm 120.
Folhas de papel quadriculado
Copo medida de 1lt. (plástico)
Estojo com caneta esferográfica azul e vermelha, lapiseira, borracha de vinil, tesoura sem ponta.
Caneta marca-texto
Caderno para os componentes curriculares da série ou 1 caderno de 16 matérias por semestre
Jaleco (obs: não é permitido participar das aulas práticas em laboratório sem jaleco)
MATERIAL DE USO COLETIVO
DESCRIÇÃO

QTD
300

Folhas de Papel A4

LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO DE LEITORES
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais
não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de
dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.
Neste sentido, trabalhamos com livros paradidáticos que possibilitam a realização da imersão dos estudantes ao mundo da literatura,
através da seleção de livros Infantojuvenis adequados a realização das atividades.

LIVRO PARADIDÁTICO

A chave de casa – 7ª edição
Autor: Ivan Jaf
Editora: Atual
ISBN-10 : 8535711473
ISBN-13 : 978-8535711479

Alice no país das maravilhas
LEWIS CARROLL
Editora: Coleção L&PM Pocket
ISBN: 978.85.254.0943-0

Obs: A família pode optar por qualquer edição, editora e tradução (exceto
resumos e quadrinhos).

O Programa Marista Bilíngue by Cambridge tem como objetivo preparar cidadãos para
um mundo cada vez mais integrado e multicultural, vislumbrando uma sociedade global
e conectada, além de contribuir com o respeito e o reforço da perspectiva da
internacionalidade da identidade do Instituto Marista. Neste sentido, a partir de 2022 o
programa avançará para o 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, o qual os estudantes
terão 5 horas/aula semanais de contato com o idioma Inglês, que, aliadas às atividades
extraclasse, ofertará um programa de 200 horas anuais de contato com a Língua Inglesa. Isso significa que os
estudantes não terão apenas aulas de Inglês, mas sim, aulas dos diversos campos do conhecimento em Inglês.
Inspirar Move o Marista! E o que nos inspira é ver você se transformar!

LIVRO DIDÁTICO
INGLÊS - Book

THACKER, Claire; WILSON, Melissa; VINCENT Daniel. Own it! Level 1.
Student's Book with Practice Extra. 6º ano EF. Cambridge University Press,
2019. ISBN:

9781108772556

Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série.
Obs². Sugestão de compra pela internet: https://www.disal.com.br/maristanazare ou
no site de escolha da família.
INGLÊS – Workbook

ANDERSON, Vicki; DURRANT, Lynn. Own it! Level 1
Workbook. 6º ano EF. Cambridge University Press, 2019. ISBN:

9781108714808
Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série.
Obs². Sugestão de compra pela internet: https://www.disal.com.br/maristanazare
ou no site de escolha da família.

DICIONÁRIOS (escolher uma das opções a seguir)
DICIONÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA
Dicionário didático.
Editora: SM

ISBN: 978-8576754565

DICIONÁRIO LÍNGUA INGLESA
Minidicionário InglêsPortuguês / Português-Inglês.
Silvia Ramos e Campos Jr.
Editora: FTD
ISBN: 978-8532262554

Visando a qualidade do processo de Ensino e Aprendizagem do Projeto Educativo Marista e
em consonância com as propostas inovadoras da Rede Marista de Ensino, manteremos em
2022 os livros didáticos como parte do serviço oferecido pelo Colégio, não sendo necessária
a aquisição pelas famílias. O Sistema Marista de Educação – SME é um conjunto de soluções
que se organizam de maneira a possibilitarem o ensino não linear e sim complementar.
Destaca-se do sistema, a aprendizagem consciente, cooperativa, continuada, interdisciplinar, contextualizada e
significativa, na busca de levar o estudante a ser o protagonista do próprio aprendizado.

MATERIAL DIDÁTICO
(Será entregue na 2ª semana de aula)

CAPA

DESCRIÇÃO
Os livros didáticos que compõem o SME são dos componentes de Língua
Portuguesa, Artes, Geografia, História, Ensino Religioso, Ciências,
Matemática.
Sistema Marista de Educação – 6º ano
Material didático exclusivo, produzido a partir da Matriz Curricular Marista
Editora: FTD.
Obs¹. Material entregue pela escola no início das aulas.
PRODUÇAO DE TEXTO
Caderno de Produção de Texto.
Editora: FTD.

ORIENTAÇÕES GERAIS
•
•

Durante o período letivo, se necessário, serão solicitados com antecedência a reposição de materiais acima elencado ou
outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série.
Em virtude do contexto da pandemia do novo coronavírus, o Colégio optou pela redução dos itens normalmente solicitados.

INFORMAÇÕES UTEIS
•
•
•

A reunião de pais será divulgada posteriormente em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.
O material de uso coletivo ficará na escola para ser utilizado no decorrer das atividades, devendo ser entregue na
primeira semana de aula, no Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP da série.
Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizado conforme solicitação dos professores e
organização do estudante.

