
 

6° ano – Ensino Fundamental 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO: 

 Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula). 

 1 caderno para cada componente curricular (podendo ser caderno com 
divisórias). 

 Lápis, borracha, canetas, régua, tesoura, cola e marca texto. 

 Lápis de cor. 

 1 pasta com sacos plásticos. 

 Uniforme adequado à prática esportiva nas aulas de Educação Física, conforme 
Guia do Estudante. 
 

OUTROS MATERIAIS: 
Área de Linguagens e Códigos:  

 Caderno de redação (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula). 

 Material de uso pessoal, o estudante deve trazer a cada aula de Arte: 
1 caderno de desenho 
Canetinha ou canetão 
1 régua 
1 caneta de ponta fina (para contorno)  
Lápis 2B (grafite macio para desenho) e lápis 6B 
Apontador e borracha macia 
1 pacote de folha quadriculada). 

Obs.: Lembramos que ao longo do ano, conforme as atividades práticas são 
realizadas serão solicitados alguns materiais adicionais.  

 
Área de Ciências da Natureza:   

 1 jaleco 
 

LIVROS DIDÁTICOS: 
 Sistema Marista de Educação: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Arte e Ensino Religioso. 6º ano EF. Editora FTD. 

 Língua Inglesa: #MAKERS 1: English on the move. 6º Ano. Editora Richmond. 
ISBN: 9788516111823. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 continua no verso 
 



 

PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: 

 Editora FTD: condições especiais para compras pelo site, no colégio ou na Sede 
da editora. Endereço da sede: Rua Ramiro Barcelos, 344. 

o Representantes da editora nas dependências do colégio, nos dias 27 e 28 
de fevereiro; 

o Para compra no site ftdcomvoce.com.br, utilize o CUPOM 
CUPOM20RSCMA . O site estará disponível a partir de 6/1/2020. A 
entrega será na residência informada pelo responsável de acordo com o 
cadastro no site.  

 Livraria Plinque: Endereço: Avenida Teresópolis, 2908. Telefone: (51) 
3336.1740/ (51) 3336.8289. 

 

DATAS IMPORTANTES PARA 2020: 
17/2: acolhida das novas famílias e estudantes. Horário 9h. 
18/2: primeiro dia de aula dos estudantes veteranos e novos. Horário: 7h30. 
3/3: reunião com as famílias do 6º ano. Horário: 19h 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Guia Escolar: é entregue impresso no início do ano letivo e contempla as orientações 
para bom andamento do ano letivo, bem como o calendário letivo. 
App Marista Virtual: aplicativo destinado aos responsáveis que permite consultar os 
resultados das avaliações parciais do estudante, bem como receber os comunicados do 
Colégio e realizar rematrículas e encaminhamentos do setor financeiro. Consulte a 
secretaria do Colégio em caso de dificuldade de acesso. 
Site do colégio: portal para acesso de informações públicas da Instituição. O link sala de 
aula contém as principais informações para organização do estudante como calendário 
de avaliações, horário de atendimento dos professores conselheiros, Guia Escolar 
online, Projeto Iniciação Científica, Lista de Materiais e de Leituras Literárias.  
colegios.redemarista.org.br/assuncao 

Marista Virtual 3.0: sala de aula virtual do estudante para acessar materiais postados 
pelos professores, bem como realizar atividades e avaliações online. 
colegiomarista.mrooms.net 
 
FORNECEDORES DE UNIFORME ESCOLAR: 
O uso do uniforme completo é obrigatório, conforme guia escolar. É importante 
identificar todas as peças. 
Fornecedores credenciado para a venda das peças: 

 FEITO EM CASA: 
Endereço: Rua Dom Bosco, 96. Telefones: (51) 99525.3600/ (51)3028.0585 

 RVM Uniformes:  
Endereço: Avenida Elias Cirne Lima, 599. Telefone: (51) 3407-0316. 
Site: rvmuniformes.com.br 


