
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2023 
 

Ensino Fundamental – 6° ANO 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD. DESCRIÇÃO  
1 Caixa de lápis de cor. 

1 Caixa de caneta hidrocor 12 cores 1.2mm 

1 Caixa de lápis de cor aquarelável. 

1 Caderno de desenho. 

1 Lápis 6B, 2B, HB. 

1 Régua 30 cm. 

1 Bloco de papel canson A4 gm 120. 

1 Folhas de papel quadriculado 

1 Copo medida de 1lt. (plástico) 

1 Estojo com caneta esferográfica azul e vermelha, lapiseira, borracha de vinil, tesoura sem ponta. 

1 Caneta marca-texto 

1 Caderno para os componentes curriculares da série ou 1 caderno de 16 matérias. 

1 Jaleco (obs: não é permitido participar das aulas práticas em laboratório sem jaleco) 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD. DESCRIÇÃO  
300 Folhas de papel A4 

CAPA LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano  
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 

 

   

MATEMÁTICA 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano  
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

HISTÓRIA 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano  
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 

 

 

GEOGRAFIA 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano 
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 

 

   

CIÊNCIAS 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano  
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 

 

    

ARTE 
 
Sistema Marista de Educação – 6º ano  
Editora: FTD. 
 

A aquisição do SME é parte do serviço oferecido pelo Colégio. 

 

 

 

Título: Sistema de Educação Marista / 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Editora: FTD 

 
 

A aquisição do livro de Ensino Religioso é parte do serviço 
oferecido pelo Colégio. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Caderno de Produção Textual 
 
 

 
 

A aquisição do Caderno de Produção Textual é parte do serviço 
oferecido pelo Colégio. 

. 

 

 
Thacker, Claire; WILSON, Melissa; VICENT, Daniel. Own 
it! Level 1 Student’sBook with Practice Extra. 6º ano EF. 
Cambridge: 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  

 

 
ANDERSON, Vicki; DURRANT, Lynn. Own it! Level 1 
Workbook with eBook. 6º ano EFAF. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2019. 
 
ISBN: 9781009043519 

 
 
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  

 

MANZANOS, Josean. EM TI: Projeto Interioridade. 6° ano. 
Silenciar. Editora: FTD 

 
  

https://www.disal.com.br/maristanazare
https://www.disal.com.br/maristanazare


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS E PARADIDÁTICOS TRIMESTRE/ETAPA 

 

Título: A amizade eterna e outras vozes da 
África 
Ilan Brenman 
Editora: Moderna 
 
ISBN: 978-8516103637 

1° TRIMESTRE 

 

Título: Alice no país das maravilhas 
Lewis Carroll 
Classic Edition 
Tradução: Marcia Heloisa,Leandro Durazzo 
 
ISBN: 978-8594541758 
 

Obs: A família pode optar por outra editora, 
edição e tradução (exceto resumos e 

quadrinhos) 

2° TRIMESTRE 

A família com o estudante escolherá um livro para leitura. Para auxiliar nessa escolha, será 
enviada uma lista com sugestões de livros adequados à faixa etária. 3° TRIMESTRE 

 

PROGRAMA BILINGUE: 
 

The prince and the poor boy 
Stage 1 
Mark Twain 
Hub editorial 
 
ISBN: 9788580763539 

 
Obs: A família pode optar por outra editora, 
edição em língua inglesa (exceto resumos e 

quadrinhos). 

3° TRIMESTRE 

 
DICIONÁRIOS (escolher uma das opções a seguir) 

 

DICIONÁRIO LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

DICIONÁRIO LÍNGUA 

INGLESA 

Dicionário didático. 

Editora: Somos. 

 

ISBN: 978-8576754565 

Minidicionário Inglês- 

Português / Português-

Inglês. 

Silvia Ramos e Campos Jr.  

Editora: FTD 

 

ISBN: 978-8532262554 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marcia+Heloisa&text=Marcia+Heloisa&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Leandro+Durazzo&text=Leandro+Durazzo&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS SOLICITADOS  

 

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré pauta sua ação pedagógica sob a perspectiva dos diferenciados 

projetos e ações que possibilitem aos estudantes tornarem-se protagonistas do processo de aprendizagem, 

proporcionando metodologias e ferramentas necessárias para que possam explorar, pesquisar, perguntar e 

encontrar respostas, desenvolvendo habilidades e competências que os façam enxergar o mundo a partir do 

conhecimento científico. Cada componente curricular desenvolve inúmeras ações que favorecem experiências de 

aprendizagem com a utilização de variados recursos, em sintonia com a Matriz Curricular Marista e a BNCC. Em 

todas as etapas de ensino, os estudantes terão vários contatos diferenciados, lúdicos e criativos com os objetos 

do conhecimento que os possibilitam relacionar a teoria com a prática. Neste sentido, os livros didáticos e 

paradidáticos também respondem às necessidades de aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem e 

mediam a relação do professor com os estudantes, alcançando a qualidade do ensino preconizada no Projeto 

Educativo Marista.  

  

ORIENTAÇÕES GERAIS  

  
• Todo material deve estar identificado. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola. 

• Durante o período letivo, se necessário, será solicitada com antecedência a reposição de materiais acima 

elencado ou outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série.  

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

• A reunião de pais será divulgada posteriormente, em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista 

Conectado.  

• Os materiais de uso coletivo ficarão na escola para serem utilizados no decorrer das atividades e deverão 

ser entregues no primeiro dia de aula. 

• Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizados, conforme indicação dos 

professores durante as aulas e organização do estudante. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola. 

  


