LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020
ENSINO FUNDAMENTAL II – 6° ANO
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
- 1ª Reunião com os Pais/ Responsáveis para informações gerais. Após a reunião os professores da EI e EFI estarão
recebendo os materiais solicitados na lista.
Data: 02/02/2020
Horário:17h
- Material de uso diário: Confira regularmente os materiais ao longo do ano letivo, repondo-os quando necessário.
- Livros Didáticos: Os livros serão usados a partir de 2ª semana de aula, devidamente identificados.
- Livros Paradidáticos: Serão de uso bimestral para os alunos a partir do 6° ano EF até o Ensino Médio.
- Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente, evitando perdas.
- Início das aulas: dia 04/02/20020. Vir com uniforme completo. Trazer cadernos, materiais pessoais e estojo completo
(lápis de cor, régua, apontador, lápis de escrever, borracha, tesoura).

LIVROS DIDÁTICOS
TÍTULO
SIE - Fundamental II - lançamento
Inglês - lançamento
Ensino Religioso - lançamento

VALOR
R$
R$
R$

LIVROS PARADIDÁTICOS

Pequeno Príncipe (Editora Autêntica)
Além da Magia (Editora CPB)
Um Caso Muito Sujo (Editora Paulus)
Detetive Zack e os Segredos na Areia (Editora CPB)

MATERIAIS NECESSÁRIOS DO ALUNO
- Caderno capa dura universitário – 15 matérias
- 01 caderno 96 fls só para Lingua Portuguesa – brochura ou espiral
- Canetas esferográficas nas cores azul, preta e vermelha (uso contínuo)
- Canetas hidrográficas – estojo com 6 cores
- Apontador com depósito para lápis
- 02 Lápis grafite n°2
- 02 Borrachas duras
- 02 Tubos de cola branca escolar 90g
- 01 Tesoura com bom corte, pequena e sem ponta
- Estojo escolar
- Kit para desenho (transferidor, esquadro e compasso 1° grau)
- Régua plástica 30 cm
- Lápis de cor grande – caixa com 12 cores
- Pasta catálogo com plástico (para redação)
- 01 Resma defolha de papel A4
- Papel criart 24 fls
- 100 Folhas de ofício coloridas (a cor que desejar)
- 02 Folhas de EVA liso 1,5 mm (a cor que desejar)

R$ 25,00
R$ 40,00
R$ 36,00
R$ 29,00

728,00
131,50
118,00

R$

977,50

