
  

 
 

6º Ano 
DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de 
Material 
Didático 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2022, será entregue à família a 
partir do dia 17 de janeiro de 2022, nas salas 010 e 011 do setor azul, térreo, no Colégio (Biblioteca 
Juvenil e Sala Maker). O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

1º Trimestre 
Histórias greco-romanas - recontadas por Ana Maria Machado (FTD) 9788532279798 

Sherlock Holmes - Casos extraordinários - tradução e adaptação de Márcia Kupstas (FTD) 9788520003985 

2º Trimestre 
Dominic - William Steig (FTD)  9788596010269 

O menino do dedo verde - Maurice Druon (Editora José Olimpo) 9788503013222 

3º Trimestre 
Um amigo para sempre - Marina Colasanti (FTD)  9788596010429 

O menino do espelho - Fernando Sabino (Editora Record)  9788501915504 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Agenda, com páginas inteiras, para cada dia útil 

1 Apontador com reservatório 

1 Avental branco, manga longa, com identificação (de preferência, no bolso) 

1 Borracha branca e macia 

1 Caderno pequeno (1/4), espiral, 96 fls. (Língua Inglesa) - não caderneta 

6 Cadernos Universitários de 96 fls. — de preferência, com saco plástico (porta-folhas), para Língua Portuguesa, 
Matemática, Geografia, História, Ensino Religioso e Ciências. 

1 Caixa de canetas Hidrocor, com 12 cores (será a mesma para Arte) 

1 Caixa de lápis de cor, com 24 cores (será a mesma para Arte) 

1 Caneta marca-texto de cor clara 

4 Canetas (1 azul, 1 verde, 1 vermelha e 1 preta) 

1 Compasso, com uso de grafite (sem lápis) 

1 Calculadora simples 

1 Estojo 

4 Folhas de papel quadriculado (0,5 cm x 0,5 cm) 

1 Fone de ouvido com conector P2 

1 Lápis preto nº 2 

1 Monobloco para atividades gerais 

1 Par de esquadros 

2 Pastas catálogo para atividades gerais com 50 sacos plásticos  

1 Régua transparente de 30 cm (será a mesma para Arte) 

1 Tesoura sem ponta (será a mesma para Arte) 

1 Transferidor 180° 

1 Tubo de cola bastão: qualquer tamanho (será a mesma para Arte) 

1 Bloco – coleção eco cores textura visual (7 cores) (Interioridade) 

2 Caixa de massinha de modelar (6 cores) (Para Ciências e Interioridade) 
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 Tablet  
 Requisitos mínimos: 
 Ios 

− Sistema operacional: iOS 14 

− Espaço recomendado: 64 GB 
Android 
 

− Sistema operacional: Android 10 

− Espaço recomendado: 64 GB 
ou 

 Notebook 

 Requisitos mínimos: 
Windows 

− Windows 10 

− Memória Recomendada: 8GB 
Mac 

− Mac OS Big Sur 

− Memória Recomendada: 8GB 
 

Materiais de Arte – 6º Ano 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Pasta catálogo com 30 sacos plásticos 

30 Folhas de papel sulfite A4 

2 Blocos de papel de Canson tamanho A4 (branco ou bege) - acima de 140 g 

1 Jogo de caneta hidrocor (12 cores) 

1 Caixa de lápis aquarelável – 24 cores 

1 Tubo de cola líquida (110 gramas) 

1 Lápis grafite 2B 

1 Lápis grafite 4B 

1 Lápis grafite 6B 

1 Tela 30 cm x 40 cm. (2º trimestre) solicito que evite a tela painel 

1 Caneta de retroprojetor preta de ponta média 

6 Potes de tinta acrílica nas cores: 1 branca, 1 preta, 1 marrom, 1 azul celeste, 1 vermelho vivo, 1 amarelo 
claro 

4 Pincéis: 2 pequenos redondos (nº 4 e nº 6) e 2 grandes chatos, de cabo longo (nº8 e nº16), macios 

1 Bloco – coleção eco cores textura visual (7 cores) 

1 Caneta uni POSCA (dourada ou prateada) PC- 5M 
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 

• Atualmente, todos os livros paradidáticos solicitados estão disponíveis para compra, contudo, não é possível garantir que 
estrão ao longo do ano de 2022. Sugerimos a compra imediata, se possível for. 

• Atenção! O uniforme do estudante dos Anos Finais é composto por Camiseta Marista, bermuda tamanho ciclista azul 
marinho, calça legging ou moleton azul marinho e agasalho azul marinho. Na dúvida, confira o catálogo de uniformes. 

 


