
LISTA DE MATERIAIS – 6° ano
01 Tesoura de pontas arredondadas; de bom corte*
01 Tubo de cola 90 g;*
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;*
01 Pasta com elástico.*

GERAL
Sistema Marista de Educação – FTD (6º Ano – Fund 2) – A ser adquirido via Internet diretamente 
com a FTD.
Enviaremos as orientações por e-mail, juntamente com link para a compra na primeira semana de 
Dezembro.
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- Macarrão com Zumbi. ou Talharim de múmia. Marttin Piñol. Ed. Fundamento
Abril- Saga animal. Índigo. Ed. Moderna
Maio- O livro da fortuna. Carlos F. Moisés. FTD

Link para aquisição dos livros didáticos: https://ftdcomvoce.com.br/
Cupom: AGORA20PRAJG

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.

b) Todos os meses teremos a leitura de um livro de literatura - que serão divulgados através do Anjornal
(os três primeiros já estão descritos acima).

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

REUNIÃO COM OS PAIS
Data: 30/01/2020 (quinta-feira)
Horário: 18h30
Local: Catedral (auditório do 
Colégio)

https://ftdcomvoce.com.br/


LISTA DE MATERIAIS – 6° ano
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.
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
A área de internacionalização enviará a lista de materiais por e-mail na 2ª quinzena de Dezembro, de 
acordo com o nivelamento alcançado por cada aluno.
Obs: Para as disciplinas de Português, História, Geografia, Ciências, Física e Línguas existe a opção da 
escolha de um caderno universitário no lugar de cadernos para cada disciplina.
* Estes Materiais podem ser reutilizados do ano anterior.

Em 2020 caminharemos juntos com o Programa Escola Sem Bullying da Abrace –
Programas Preventivos, para um ambiente livre do bullying. Os materiais que 
deverão ser adquiridos para o Programa serão divulgados no início do ano letivo


