LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2020
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – Anos Finais
(Todo material deve ser identificado com o nome do

MATEMÁTICA

aluno.)

01 Régua transparente resistente (30 cm);
01 Par de esquadros transparentes de 45º e de 60º;

* 01 Bíblia Sagrada;

01 Transferidor 180º;

* 01 Dicionário da Língua Portuguesa;

01 Compasso de metal;

* 01 Dicionário – Inglês/Português;
* 01 Fichário (com 13 divisórias coloridas - uma para cada

ARTE

disciplina);

01 Jogo de canetas hidrocor de 12 cores;

* 02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com

01 Lápis grafite 4B - para desenhos;

linha, sem desenhos, imagens ou personagens);

01 Caixa de Lápis de cor de 24 cores

* 01 Estojo pequeno;

01 Tubo de cola com 110 gramas;

* Canetas esferográficas: preta, azul e vermelha, lápis ou

01 Tesoura sem ponta com o nome gravado;

lapiseira;

30 Envelopes plásticos com 4 furos para colocar no

* 02 Marca-textos (cores diversificadas);

fichário;

* 01 Borracha;

01 Plástico para forrar a mesa/carteira;

* 01 Corretivo de fita;

05 Revistas velhas, com muitas figuras e pouco texto.

* 01 Agenda escolar.
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
* Compõem o material DIÁRIO DO ALUNO e serão

01 Jaleco de manga comprida para uso em laboratório

utilizados em todas as aulas.

nas aulas de Ciências, identificado com o nome do aluno;
01 Óculos de segurança em acrílico.

Leitura para o 1º Trimestre:
(Serão comercializados pelo Colégio, mas com quantidade limitada).
1) O Menino no Espelho – Editora Record – Autor: Fernando Sabino
2) Robinson Crusoé – Editora FTD – Autor: Daniel Defoe - Tradução e adaptação de Marcia Kupstas;ilustrações: Alexandre
Camanho.
Obs. Sujeitos a alterações, de acordo com a disponibilidade do fornecedor.
Demais títulos –Seguirá comunicado oportunamente.
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Orientações importantes
1)

As aulas do Ensino Fundamental II (DO 6º AO 9º ANO) terão início no dia 22/01/2010, às 7h e término às 12h30min

(turmas do período da manhã). As turmas da tarde entrarão às 13h e sairão às 18h30min;
2)

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO – As malharias conveniadas para comercialização do uniforme são divulgadas

por meio do site do Colégio. Prazo limite para que todos OS ALUNOS NOVOS estejam uniformizados – 02/03/2020.
3)

A tolerância para atrasos é de 10 minutos para a entrada em sala de aula na 1ª aula. São tolerados até 3 atrasos no mês

e caso exceda, o aluno será advertido, juntamente com a família;
4)

Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade do professor;

5)

Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 01/02/2020, sábado, às 9h30. Contaremos com a presença de vocês

nesse nosso primeiro encontro!

UNIFORMES – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio.
Nossos fornecedores de uniformes deste ano serão:
•
•
•
•
•

UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 3019-4987 - Av. Cidade Jardim, 4550 - Bosque dos Eucaliptos
UNIFORMES T.SHIRT´S – Fone (12) 30295730 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7790 - Vila Industrial
MORATHI – Fone (12) 3917-6029 - Av. Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos
UNIJOB – Fones: (12) 98855-8232 / (12) 30218232 - Rua dos Curiós, nº 25 - Jardim Uirá - SJC
DOM CONFECÇÕES – (12) 98804-3704 ou (12) 9964-31650. Entrega em domicílio.

Obs.: Pedimos que não procurem outros fornecedores, pois os acima estão orientados a seguir os padrões
de uniforme da escola. Novos alunos poderão providenciar uniforme durante o mês de fevereiro. Os demais
alunos devem vir uniformizados desde o início das aulas, ou trazer justificativa por escrito.
Prazo máximo para estar uniformizado em todos os períodos e atividades letivas: 02/03/2020.
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