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2021 - 6º ANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
01 Tesoura de pontas arredondadas; de bom corte*
01 Tubo de cola 90g;*
02 Canetas azuis e 01 vermelha;*
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores;
02 Lápis pretos – HB ou Nº2;
02 Borrachas;*
01 Apontador;*

Para a compra do
material didático
acesse:
www.FTDCOMVOCE.com.br

E utilize o código:
FTD21PRAJG

GERAL
Sistema Marista de Educação – FTD (6º Ano – Fund 2) – A ser adquirido via Internet diretamente
com a FTD.
PORTUGUÊS
01 Caderno pequeno de capa dura 60 folhas;
01 Pasta sanfonada (para arquivar);
01 Minidicionário. Silveira Bueno. Ed. FTD;*
01 Livro: Gramática. Aprender e praticar gramática. Mauro Ferreira. Ed. FTD.*
LIVROS PARADIDÁTICOS
Março - O terror do 6ºB e outras histórias. Yolanda Reyes. FTD
Abril - Finja-se de morto 1: os mistérios de um cão e de uma garota. Jane B. Mason . Ed.
Fundamento
Maio - Saga animal. Índigo. Ed. Moderna
Junho - Férias na Antártica. Laura, Tamara, Marininha Klink. Ed.Peirópolis
Agosto - Robinson Crusoé. Daniel Defoe. FTD
Setembro - O dia em que a minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas
Ilhas Maldivas. Keka Reis
Outubro - Eu sou uma noz. Beatriz Osés. Ed. Escarlate
Novembro - Manual das desculpas esfarrapadas. Leo Cunha. FTD
IMPORTANTE:
a) O dicionário e a gramática são materiais para o estudo individual, não precisam ser novos e
basta um para cada família. Serão os mesmo até o 9º ano. Esse material pode ficar no escaninho
da sala, ou em casa e, neste caso, só é necessário trazê-lo quando for solicitado pelo professor.
Os professores avisarão com antecedência quando forem fazer uso desses materiais em sala.
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b) Todos os meses teremos a leitura de um livro de literatura.
Para organização de todos, já listamos as obras que serão
usadas em cada mês. Republicaremos no nosso informativo
(Anjornal) estes títulos.
c) Biblioteca da sala: pedimos para que cada aluno traga 2
livros de boa qualidade para compor esta biblioteca. Devem
ser adequados à idade e não podem ter sido adotados em anos
anteriores. No final do ano os alunos recebem seus livros de
volta.
MATEMÁTICA
01 Pasta com elástico;*
01 Caderno universitário quadriculado 96 folhas.
DESENHO GEOMÉTRICO
01 Caderno grande de desenho sem margem;
01 Régua de 30 cm;*
01 Esquadro de 45º de preferência em acrílico;
01 Esquadro de 60º;
01 Compasso;
01 Tubo de grafite para compasso;
01 Transferidor;
HISTÓRIA
01 Caderno de 80 folhas.
GEOGRAFIA
01 Caderno de 60 folhas.
CIÊNCIAS E FÍSICA
01 Caderno - 96 folhas (dividirá com Física); 01 Pasta com grampo (2 furos).
ENSINO RELIGIOSO
01 Caderno de 60 folhas.
ARTES
01 Lápis grafite 2B;
01 Lápis grafite 4B;
01 Lápis de grafite 6B;
01 Caneta preta de retroprojetor; 01 Estojo de canetas hidrocor; 01 Cola bastão.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
A área de internacionalização enviará a lista de materiais por
email, de acordo com o nivelamento alcançado por cada aluno.
Obs: Para as disciplinas de Português, História, Geografia, Ciências, Física e Ensino Religioso, existe a opção da escolha de um
caderno universitário no lugar de cadernos para cada disciplina.
* Estes Materiais podem ser reutilizados do ano anterior.

