LISTA DE MATERIAIS - 2022
ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO
Livro integrado POSITIVO – a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da Escola.
Livro de Espanhol POSITIVO -a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da Escola.
01 Dicionário de Espanhol - Sugestão:Editora Edelvives - FTD
01 Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. Sugestão: Silveira Bueno - Editora Standfor - FTD
01 Dicionário da Língua Portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – Nova ortografia – FTD
Livro de Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso - Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto – FTD
(a compra será via e-commerce no site da FTD a partir do dia 1º de dezembro)
01 caderno universitário para quinze matérias
Não será permitido o uso de fichários em nenhuma das turmas.
01 Bloco de folha arquivo pautada sem desenhos
01 Estojo completo (lápis preto, borracha, apontador, caneta azul, cola)
01 Lápis preto e uma borracha - para Informática
Matemática:
02 Cadernos grandes quadriculados - 96 folhas
01 Compasso
01 Régua de 30 cm
01 Transferidor de 360º
01 Calculadora simples
Arte:
*100 Folhas de papel sulfite branco A4
*01 Pasta com 25 plásticos para armazenar trabalhos
*01 Caixa de lápis de cor longo
*01 Estojo de canetinhas 12 cores
*01 Tesoura sem ponta
*01 Régua de 30cm
*01 Cola bastão pequena
*01 Lixa de parede nº 100 vermelha
*01 Fita Kraft
*01 Pote de 250 ml de tinta guache (azul ou verde)
*Itens que serão recolhidos no 1º dia de aula.
* Todos os itens etiquetados com o nome do aluno

AVISOS IMPORTANTES
 As aulas iniciarão no dia 01/02/2022 (Terça-feira)
 Os materiais devem vir etiquetados com o nome do(a) aluno(a) e principalmente a jaqueta do uniforme;
 Cada aluno(a) deve trazer sua garrafa de água diariamente com o nome da (o) aluna (o);

 Horário: Início: 7h20 – Término 11h50
ATENÇÃO:
A pontualidade e a assiduidade são elementos importantes para a formação do aluno, bem como
para a eficácia das atividades programadas.

SUGESTÃO ONDE ADQUIRIR O MATERIAL DE PAPELARIA
AGD PAPELARIAS LTDA: Rua: Alameda Cabral, 139 – Centro – Fone: 3078-2339/3323-2339
agdpapel@gmail.com 99744-9735 – Whatsapp - ENCAPAMOS TODO O MATERIAL

