
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

Material Individual 

 06 cadernos com 96 folhas (para Ciências, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa e Geometria). 

 01 caderno para desenho, capa dura, com 40 folhas de gramatura 100 a 140 (só para alunos novatos) 

 03 cadernos com 50 folhas (para Ensino Religioso, Inglês e Iniciação Científica). 

 02 Pastas catálogo com 50 plásticos para portfólio de Produção de Texto e Orientação e Prática de Estudos. 

 01 caderno de produção textual padronizado. (a venda será na Biblioteca do Colégio a partir do dia 

15/12/2020). 

 01 par de esquadros (para Matemática). 

 01 calculadora simples (para Matemática). 

 01 transferidor (para Matemática). 

 01 estojo completo: 02 lápis nº 2B, 01 borracha branca, 01 apontador, 01 tesoura sem  ponta e 01 tubo der cola. 

 01 jogo de caneta hidrocor. 

 01 régua de 30 cm (para Matemática e Arte). 

 02 canetas esferográficas (preta e azul). 

 01 pasta transparente com elástico tamanho A4. 

 01 caixa de giz de cera com 12 cores. 
  



 

 

Materiais de uso, coletivo que deverão ser entregues na primeira 
semana de aula na sala da coordenação do NAP III. 

 01 porta retrato em MDF crú, tamanho 20 x 15. (só para alunos novatos). Destinado a realização de 

atividade do componente curricular Arte, no período de homenagem às mães. 

 01 caneta marcadora de pintura -5M ou 3M, cores variadas.  (só para os alunos novatos) 

 03 folhas de papel cartão pretas. Destinadas a realização de atividades dos componentes curriculares 

OPE, Arte e História na 2ª e 3ª etapas letiva. 

 01 caderneta pequena, capa dura, 60 folhas (só para alunos novatos) 

 01 caixa de lápis de cor aquarelável - 24 cores (para utilização nas aulas do componente de Arte). 

 
 

Livros Didáticos  
 

SISTEMA MARISTA DE ENSINO 
Módulos por Área do Conhecimento  

 

 

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Arte. 

 Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia, História e Ensino Religioso. 

 Ciências da natureza e suas tecnologias: Ciências. 

 Matemática e suas tecnologias: Matemática. 

INGLÊS  
 

  
PUCHTA, Herbert ; STRANKS, Jeff; LEWIS, Peter – Jones. Think – combo 
starter  A. student’s book and workbook , with online workbook and online 
practice. São Paulo.Cambridge, 2016 . 
 
ISBN: 9781107588158 

 

Livros Paradidáticos  
 

 

 
SPYRI, Johanna. Heidi, a menina dos alpes. Belo 
Horizonte. Autêntica. 2017. 
 
ISBN:9788551300084  

 
 

1ª ETAPA 
 



 

 

 

MODESTO, Edith. SOS Ararinha-azul. São Paulo: 
Ática, 2006 
 
ISBN: 9788508081622 

 
2ª ETAPA 

 

 

HOMERO,RECONTADA POR SALERNO, SILVANA. A 
Ilíada e a Guerra de Tróia. São Paulo. Editora DCL, 
2007 
 
ISBN: 13  978-8536803616 
 

 
 

3ª ETAPA 

 
 

Opções de uniforme para uso diário e Educação Física 

Obs. Os modelos do uniforme adotados pela unidade encontram-se disponíveis no site 
www.marista.edu.br/nspenha, na aba Secretaria. 
 
 

Fornecedores credenciados do uniforme escolar 

 PAPELARIA  T.A.  —  Av.  Hugo  Musso,  nº 549,  loja  2,  Praia da Costa (Vila Velha) Tel.: (27) 3319-9200 

 Kazza Uniformes – Rua Luciano das Neves, nº 665 loja B (Centro). Tel.: (27) 3063-1257 

 Loja virtual Marista - Compras online: lojalike.com.br 
 
 

Ponto de venda da FTD Educação 

 Para maior comodidade dos pais, informamos que a FTD estará, no período de 15/12/2020 a 
12/02/2021 na biblioteca do Colégio Marista. 

 Consultas e orçamentos poderão ser realizados por meio dos telefones:  

(27) 3227-6044 / (27) 99943-4664 ou do e-mail: reservaftdvv@hotmail.com. 
 
 

Observações gerais: 

1. No dia 22/02/2021 acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais os horários serão informados 
posteriormente. 

2. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante em 
local visível. 

3. Início das aulas para os estudantes: 01/02/2021 (segunda-feira). 
4. Ao encontrar dúvidas em relação aos livros indicados, entre em contato com a 

Biblioteca do Colégio, pelo telefone (27) 4009-4247 ou 4009-4201. 


