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LIVROS DIDÁTICOS ISBN 
Gramática  

PASCHOALIN, Maria Aparecida; SPADOTTO, Neuza Teresinha. Gramática: teoria e atividades. 
Nova edição. São Paulo: FTD, 2014. 9788532299970 

Sugestão de Dicionário  
BUENO, Silveira. Silveira Bueno: minidicionário da Língua Portuguesa. 3.ed. São Paulo: FTD, 2016 
(Revisado conforme a nova ortografia). 9788596002523 

 
Atenção: 
Informamos que o material didático (Coleção Athos, Ensino Religioso e Livro de Inglês “Team up”) será fornecido pelo 
Colégio Marista e entregue diretamente à família, com desconto de 15% e dividido em 12 vezes sem juros, a ser cobrado 
no mesmo boleto da mensalidade escolar. 
As informações dos materiais didáticos constam no Edital de Matrículas 2019, disponível no Portal Marista e na 
Secretaria do Colégio. 
Os livros de Inglês utilizados pela NatGeo (Novo Fundamental Anos Finais) são de responsabilidade da família e serão 
solicitados após a realização do nivelamento individual do aluno.  
 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS/PARADIDÁTICOS  ISBN TRIMESTRE 

 

PALACIO, R. J. Extraordinário. São Paulo: Intrínseca, 2014.  9788580573015 1.º TRI 

 

* Maravilhas das Mil e uma Noites - Vol. 1. Luiz Antonio 
Aguiar São Paulo: FTD, 2007. 9788532261861 1.º TRI 

 

* MACHADO, Ana Maria. As aventuras de Robin Hood.  
São Paulo: FTD, 2016. 9788596004367 2.º TRI 

 



 

* MURRAY, Roseana. Fruta no ponto. São Paulo: FTD, 1997. 9788596002486 2.º TRI 

 

* CARR, Stella. Os criminosos vieram para o chá. Edição 
Renovada. São Paulo: FTD, 2001. 8532245816 3.º TRI 

 

* VERNE, Júlio. A volta ao mundo 80 dias. São Paulo: FTD, 
2013. 9788532287458 3.º TRI 

 

* CARRARO, Fernando. Somos parte da mudança. São 
Paulo: FTD, 2018.  9788596015745 

A ser 
trabalhado 
ao longo do 

ano.  

 
* Informamos que os títulos da FTD fazem parte do kit Cultivando Leitores – Maristinha e podem ser adquiridos 
separadamente ou em conjunto. Optando pela compra do kit completo, haverá um bônus: o Livro da família, que 
proporcionará a interação entre pais e filhos, nos momentos de leitura em casa.   
 
LEITURAS RECOMENDADAS: pelo menos uma das obras abaixo deverá será selecionada para leitura a partir de 
orientação do professor.  
 
1. ASSIS, Machado de. Conto de escola em quadrinhos. Adaptação de Silvino. (Peirópolis - Clássicos em HQ) 
2. ALMEIDA, Luana Chnaiderman de. Contos de Moçambique. (FTD) 
3. VERNE, Júlio. Vinte mil léguas submarinas. Tradução e adaptação de Heloisa Prieto e Victor Scatolin (FTD) 
4. DRUON, Maurice. O menino do dedo verde. (José Olympio) 
5. YAZBEK, Mustafa. Gilgamesh contra a morte. (FTD - Coleção Aventuras Mitológicas) 
6. AGUIAR, Luiz Antonio. Maravilhas das Mil e uma Noites - Vol. 2, 3 e 4 (FTD)  
7. SABINO, Fernando. O menino no espelho. (Record) 
8. FOXLEY, Janet. Muncle Trogg. O menor gigante do mundo (Intrínseca) 



9. GANYMÉDES, José. Um girassol na janela. (Moderna) 
10. COLFER, Chris. e LEAO, Cleci.   Terra de Histórias. O Feitiço do Desejo. (Saraiva - Benvirá) 
11. REY, Marcos. O mistério do 5 estrelas (Global) 
12. POE, Edgar Allan (Trd. Luiz Antonio Aguiar). Poe em preto e branco (FTD) 
13. ORTHOF, Silvia. Ponto de tecer poesia. (FTD) 
14. PINSK, Mirna. Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás. (FTD) 
15. LIN, Grace. Onde a lua e a montanha se encontram. (Salamandra) 
16. KIBUISHI, Kazu. O amuleto, o guardião da pedra - livro 1 (Fundamento) 
17. HOLMES, Sherlock. Casos extraordinários. (FTD) 
18. CAHILH, Mallory e KASS, Rick Riordan. O livro negro da família (Ática) 
19. BREZINA, Thomas C. Os bandidos da internet. (Ática) 
20. SHECK, Friedrick. O hóspede suspeito (Ática) 
21. MUNDURUKU, Daniel. Vozes ancestrais. (FTD) 
22. WATSON, Jude. Um resgate impossível. (Ática) 
23. BANDEIRA, Pedro. Alice no país da mentira. (Moderna) 
24. DUPRÉ, Maria José. A ilha perdida. (Ática) 
25. GRABENSTEIN, Chris. Fuga da biblioteca do Sr. Lemoncello (Bertrand Brasil) 
26. DEL RIO, Tania e STAEHLE Will.  Coelho 13º e o olho que tudo vê. (Companhia das Letrinhas)  
27. CUNHA, Leo. Manual de desculpas esfarrapadas. (FTD) 
28. CARRASCOZA, João Anzanell. Vendedor de sustos. (FTD) 
29. LONDON, Jack (adaptação de Rodrigo Machado). Canino branco (FTD) 
30. CUNHA, Leo. Ninguém me entende nessa casa! (FTD) 
 
Observação: ao longo do ano, serão disponibilizados outros materiais para leitura na plataforma Blackboard. 
 

MATERIAL DE ARTE 
 
• 1 marcador permanente preto  
• 2 blocos de papel A4 branco (224 g/m2)  
• 1 cola em bastão (40 g)  
• 2 pincéis chatos n.° 12 e n.º 18  
• 1 pasta catálogo A4 com 50 plásticos  
• 1 tela para pintura 30x40  
• 6 potes de tinta acrílica 37 ml (cores: preto, branco e demais, a escolher)  
• 1 caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores 
• 1 estojo de tinta aquarela em pastilha 
• 1 godê de plástico  
• 1 tesoura sem ponta 
• 1 borracha 
• 2 lápis pretos para desenho (2B)  
• 1 caixa de giz pastel – óleo  
• 1 estojo de canetinha hidrocor – 12 cores  
• 1 bloco de papel criativo A4  
• 1 régua (30 cm)  
• 1 apontador  
• 1 estojo grande exclusivo para Arte  



 

 

MATERIAL ESCOLAR 
 
• 1 agenda  
• 1 caderno universitário quadriculado CD 1 cm x 1 cm para Matemática (96 folhas – uso obrigatório)  
• 1 caderno universitário para Língua Portuguesa – Análise Linguística /Interpretação de texto/Produção de texto (96 

folhas – uso obrigatório) 
• 1 caderno universitário para Geografia (96 folhas – uso obrigatório) 
• 1 caderno universitário para Matemática (96 folhas – uso obrigatório) 
• 1 caderno universitário ou fichário para as demais disciplinas 
• 1 pasta catálogo transparente com 50 folhas plásticas (Produção de texto)  
• 1 pasta com elástico  
• 1 caneta marca-texto (Geografia)  
• 1 régua de 30 cm  
• 1 transferidor de meia-volta (180º)  
• 1 compasso  
• 1 tesoura sem ponta  
• 1 cola bastão  
• Lápis, borracha, caneta azul ou preta e vermelha 
• 1 jaleco branco de manga comprida do uniforme escolar e calça comprida do uniforme escolar para as práticas de 

laboratório 
 
 
 
 
 
 

 

ORIENTAÇÕES 
• Cabe à família identificar a capa externa dos cadernos e dos livros com nome completo do(a) estudante, 

ano e turma. 
• É de responsabilidade das famílias a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 
• Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros materiais que se fizerem necessários de acordo com o 

planejamento das aulas e projetos.  
• Os estudantes poderão utilizar materiais do ano anterior que estejam em boas condições (tintas, estojo, 

régua, tesoura, pincéis, etc) 
 


