
  

 

 
 
 
 
 

Lista de Materiais 2022 
Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ano 

 
 

Quantidade Material Componente Curricular 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). Editora 
FTD 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas mensalidades. . 

Língua Portuguesa 
 

01 

Caderno de Produção 
Textual Marista 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas mensalidades. 

 

01 
Caderno grande de, no mínimo, 120 folhas 

encapado com ou sem capa dura 

01 
Dicionário de língua portuguesa (nova 

ortografia) 

02 

Livros da 1ª etapa: 
 

CARRASCO, Walcyr. O anjo 
linguarudo. São Paulo: 
Moderna 64 p. (Está na minha 
mão. Viver valores). ISBN: 
8516023168 

 

CARRANCA, Adriana. Malala, 
menina que queria ir para a 
escola. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015. 95 p. ISBN 
9788574066707. 

 

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

 
 
 
 



  

 

 
 
 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades. . 

Matemática 

01 
Caderno grande de 96 folhas para 

exercícios 
10 Folhas de papel quadriculado (tamanho A4) 
01 Régua de 30 cm 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades.  

História 

Caderno grande de 60 folhas 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades. 
 

Geografia 
 

01 Caderno grande de 96 folhas. 
05 Folhas de papel vegetal tamanho A4. 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD. 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades.  

Ciências Naturais 

01 Caderno grande de 60 folhas. 

01 Guarda-pó (jaleco branco) para uso no 
laboratório 



  

 

 
 
 
 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD. 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades.  

Ensino Religioso 

01 Caderno grande de 60 folhas. 

01 

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. Cambridge: 
Cambridge University 

Press 2020. ISBN: 
9781108854092. 

 

Língua Inglesa 01 Caderno grande de 60 folhas 

01 

Livro paradidático: será solicitado 01 livro 
paradidático ao longo do ano. 
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 

01 

Livro didático: Material 
do Sistema Marista de 

Educação (SME). 
Editora FTD. 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades.  

Arte 



  

 

 
 
 
 

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
1. Os livros didáticos que compõem o SME são dos componentes de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso e Arte e serão entregues 
aos estudantes na primeira semana de aula. O material de Língua Inglesa e demais 
materiais desta lista deverão ser adquiridos separadamente. 

2. É desaconselhável o uso de um só caderno (com divisórias) para as várias 
disciplinas. 

3. Sugere-se 01 pasta catálogo com 30 plásticos, exclusiva para arquivamento das 
atividades avaliativas aplicadas em cada etapa. 

4. Não será aceito fichário em substituição aos cadernos. 
 

 

01 Pasta catálogo com 20 plásticos ✓ 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. 

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 

01 

MANZANOS, Josean. Em 
ti: projeto interioridade: 
equilíbrio: tranquilizar: 

6º ano Ensino 
Fundamental. Anos 

Finais. São Paulo: FTD, 
2019. 

Material faz parte da 
solução educacional 

oferecida pelo colégio e 
incluso nas 

mensalidades. 

 

Interioridade 


