
 

 

 

 

 

Lista de Materiais 2022 | Ensino Fundamental – 6º ano 
 

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. 
 

Livros Didáticos:  

• Sistema Marista de Educação + Língua Inglesa: #MAKERS 1 
A compra do SME e do livro de Língua Inglesa serão realizadas pelo Colégio, pois os 
valores estão inclusos nas mensalidades. O estudante receberá esse material no Colégio, 
no início do ano letivo. 
 
Livros Literários:  

Língua Portuguesa: 
1º SEMESTRE 
Obra 1: RIORDAN, Rick. Percy Jackson e o ladrão de raios. Rio de Janeiro: Intrínseca. 
ISBN: 9788580575392. 
Obra 2: MACHADO, Ana Maria. Histórias greco-romanas. São Paulo: FTD. ISBN: 
9788532279798. 
Obra 3: Clube da Leitura, indicação do estudante. 
 
2º SEMESTRE 
Obra 1: PRIETO, Heloísa. Rotas fantásticas. São Paulo: FTD. ISBN: 9788532250438 
Obra 2: REYS, Yolanda. O Terror do 6º B e outras histórias. São Paulo: FTD. ISBN: 
9788532292445 
Obra 3: Clube da Leitura, indicação do estudante. 

Língua Inglesa: 
Obra 1: TWAIN, Mark. The adventures of Tom Sawyer. New York: Oxford University 
Press. (Oxford bookworms library. Classics.: stage 1). ISBN 9780194620321. 
 
 
Pontos de comercialização: 

• Condições especiais para aquisição dos livros literários Editora FTD:  



 

 
 
 
 
 
As especiais para compras pelo site a partir o dia 10/01:  

o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344. 
o Para compra no site ftdcomvoce.com.br, utilize o código de acesso 

abaixo.  

FTD22RSCMA 

 

• Condição especial para aquisição do livro literário de Língua Inglesa neste link: 
https://rs.sbs.com.br/conveniados/maristaassuncao 
 

• Livraria Plinque: Avenida Teresópolis, 2908.  
 
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 (1 caderno de 
desenho, 1 régua, 1 caneta de ponta fina (para contorno), canetinhas ou 
canetões, lápis 2B (grafite macio para desenho) e lápis 6B, apontador e borracha 
macia, 1 pacote de folha quadriculada). 

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

 
Outros materiais - Área de Ciências da Natureza:   

• 1 jaleco 
 

Datas: 
21/2: primeiro dia de aula para todos os estudantes: 7h30 
10/3: reunião com as famílias do 6º ano: 19h 
 

Informações importantes: 
App Marista Virtual: aplicativo 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 


