
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO - 2023 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
Os livros didáticos serão comercializados exclusivamente na plataforma da Editora FTD. 
 

SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO – SME 
Artes, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa 
 

LÍNGUA INGLESA  
LIKE US - LEVEL 1 - 6º ANO (2ND EDITION) 
Autores: Patrick Jackson (Autor), Susan Banman Sileci (Autor) 
 

 
LIVROS LITERÁRIOS 
Quem compartilha, multiplica – Fernando Carraro - FTD 

A Chave do tamanho - Monteiro Lobato - FTD.   

Contos da Selva – Horácio Quiroga – FTD 

        

MATERIAIS COMPLEMENTARES 
 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
- 1 caderno para Língua Portuguesa (exclusivo). 

- 1 caderno para Redação (será utilizado nos anos seguintes). 

- 1 dicionário de Língua Portuguesa (será utilizado nos anos seguintes). 

 

LÍNGUA INGLESA  
1 Dicionário Escolar – bilíngue 
 

GEOGRAFIA 
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
- Lápis de cor 
- Régua 30 cm 
- Canetas – lápis – borracha 
 

HISTÓRIA 
- 1 caderno de 200 fls exclusivo para este componente 
- Lápis de cor 
- Canetas – lápis - borracha 
 

MATEMÁTICA  
Régua – calculadora científica - compasso – transferidor – esquadro - 1 caderno pequeno para registro de resumos e 
fórmulas (pode ser do ano anterior) 

https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968
https://portal.ftd.com.br/detalhes/?id=7968


 

 

 
 
 
 
 
 
CIÊNCIAS NATURAIS  
- caderno (pode ser com outros componentes) 
- 1 jaleco para o Laboratório de Ciências (especificações de material e modelo disponíveis nas empresas autorizadas 
a confeccionar os uniformes) 
 

FILOSOFIA: Serão utilizados materiais como cola bastão, tesoura, lápis colorido, lápis, caneta azul ou preta, 1 

caderno para anotações. Caneta esferográfica preta para desenvolvimento das avaliações.  
 

ARTE 
Os materiais listados abaixo serão solicitados no decorrer do ano, com uma semana de antecedência. 
Devem estar identificados com o nome do estudante. 
 
1 marcador de texto  

1 lápis 6B  

1 marcador permanente ponta 2mm, cor preta para CD/DVD 

1 caderno pequeno de 50 folhas que será dividido entre os componentes de Arte e Ensino Religioso. 

2 balões, tamanho 7 polegadas, de qualquer cor  

1 cx de lápis de cor 

1 cx de giz de cera 

1 conjunto de canetinhas hidrocores 

1 tubo de cola para papel 

1 tesoura escolar 

1 compasso 

1 régua de 30 cm, de material firme, como: plástico, acrílico, metal ou madeira 

1 pasta comum, classificadora, com aba e com elástico, sem plástico e sem grampos (material em Polipropileno ou 

em papel cartão - "papelão") para arquivar as obras produzidas em tamanho A4 

20 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor branca  

10 folhas de papel 60kg (gramatura 180g/m²) tamanho A4, na cor  

Materiais recicláveis como garrafa Pet, retalhos de tecidos, papéis coloridos, revistas, jornal, entre outros... 

2º semestre 

1 cartolina branca   

1 conjunto de 6 cores de tinta guache  

1 pote pequeno de pintura facial nas cores: azul, vermelha, amarela, branca e preta 

1 pincel chato nº 04 

1 pincel chato nº 18 

1 protetor plástico para forrar a classe  

1 pano para limpeza dos pincéis 

1 pote de tamanho médio para água 

1 prato pequeno ou pote para efetuar as misturas de tintas 

 
  
 
 

 
- As atividades com os livros didáticos iniciarão na segunda semana de março, portanto, todos os 
estudantes já deverão ter o material nesta data. 
 

- Início do ano letivo: 13/2/2023 


