
 

  

 

 

Listas de Materiais 2021 
Ensino Fundamental – Anos Finais – 6º Ano 

 
OBSERVAÇÃO: os livros de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia (exceto o Atlas), Ensino 

Religioso e Arte compõem o Sistema Marista de Educação (SME) e serão entregues aos estudantes na primeira 

semana de aula. O material de Língua Inglesa e demais materiais desta lista deverão ser adquiridos separadamente. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

01 caderno de Produção Textual Marista (material a ser adquirido no Colégio, na primeira semana de aula) 

01 caderno grande de, no mínimo, 120 folhas encapado com ou sem capa dura. 

01 dicionário de língua portuguesa (nova ortografia). 

Livros paradidáticos: serão solicitadas 2 ou 3 obras por etapa no decorrer do ano. 

 

MATEMÁTICA 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

01 caderno grande de 96 folhas para exercícios.  

10 folhas de papel quadriculado (tamanho A4). 

01 régua de 30 cm. 
 

HISTÓRIA 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

01 caderno grande de 60 folhas. 
 

GEOGRAFIA 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

01 caderno grande de 96 folhas. 

05 folhas de papel vegetal tamanho A4. 

 
Atlas 

 

 

 

FERREIRA, Graça Maria Lemos e MARTINELLI, Marcelo. Atlas geográfico: espaço 

mundial. 4. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Moderna, 2015. 

 

Observações: • é o mesmo atlas utilizado no 6º ano, em 2020 

                               • será aceita também a 3ª edição revista e ampliada 

 

 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 
01 guarda-pó (jaleco branco) para uso no laboratório.  

01 caderno grande de 60 folhas. 

ENSINO RELIGIOSO 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

01 caderno grande de 60 folhas. 
 

ARTE 
Livro didático: Material do Sistema Marista de Educação (SME). Editora FTD. 

 

 



 

  

 

 

LÍNGUA INGLESA 

 

THACKER, Claire; ANDERSON, Vicki; DURRANT, Lynn with WILSON, Melissa and VINCENT, 

Daniel. SHAPE IT! Level 1. Full Combo Student’s Book and Workbook with Practice Extra. 

Editora Cambridge, 2020. ISBN: 9781108854092. 

 

01caderno grande de 60 folhas. 
 

Livro paradidático: será solicitado 01 livro paradidático na 1ª etapa. 
 

 

 

Sugestão de dicionários: 

Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros. Ed. Oxford. 

The Landmark Dictionary para Estudantes Brasileiros. Ed. Richmond. 

Dicionários Online:  

- www.michaelis.uol.com.br 

- www.macmillandictionary.com 

- www.linguee.com.br  

- www.dictionary.cambridge.org/dictionary 
 
ROBÓTICA 

 

 

Para as aulas de Robótica, cada aluno deverá adquirir um Kit específico para 

montagem de artefatos e experimentos. Esse Kit será organizado e vendido no 

Colégio, a partir da segunda semana de aula. 

Observação: No início do ano letivo, os alunos receberão as orientações 

precisas sobre a aquisição e a utilização das peças do Kit. 

 

 

Material individual para as aulas de Arte: 
01 pasta catálogo com 20 plásticos. 

01 borracha de boa qualidade. 

01 caixa de lápis de cor com 24 cores. 

01 cola branca líquida (90g.). 

01 tesoura sem ponta. 

01 caixa de canetinhas hidrocor de ponta fina (com12 cores). 

02 lápis de escrever comum 

Informações importantes sobre o material de Arte: 
✓ Todo material deve estar identificado com o nome do aluno. 

✓ O aluno deverá trazer o material solicitado nos dias das aulas de Arte. 

✓ Verificar a validade e a qualidade dos materiais solicitados. 

✓ Os alunos veteranos poderão utilizar material do ano anterior, mas desde que esteja em boas condições de uso 

(inclusive o portfólio).  

✓ Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES PARA ESTE ANO ESCOLAR: 
✓ É desaconselhável o uso de um só caderno (com divisórias) para as várias disciplinas. 

✓ Solicita-se 01 pasta catálogo com 30 plásticos, exclusiva para arquivamento das atividades avaliativas aplicadas 

em cada etapa. 

✓ Não será aceito fichário em substituição aos cadernos.  

http://www.linguee.com.br-/

