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MATERIAL ESCOLAR PARA USO GERAL (diário):

LIVROS:

Senhores Pais:

• 1 régua;
• 1 apontador;
• 3 lápis pretos;
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 borracha;
• Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha);
• 1 caneta amarela marca-texto;
• Cola e tesoura.

Todos os livros didáticos estão inclusos no Material Didático e serão entregues aos alunos no primeiro dia de aula ou à medida que isso se fizer
necessário.
Caberá às famílias, apenas, a aquisição dos minidicionários da Língua
Portuguesa e Língua Inglesa à sua escolha e dos livros paradidáticos que
serão trabalhados ao longo do ano, na ordem:

A pontualidade e assiduidade nas atividades escolares refletem no desempenho dos educandos e são de capital importância para a aprendizagem.
Por isso, salientamos o cumprimento dos horários no Colégio. Lembramos que, no período matutino, o horário de entrada é 7h15min e, no período
vespertino, 13h25min.
Além disso, para segurança, identificação e, sobretudo, aprendizagens vinculadas à organização, disciplina e respeito às normas, é relevante o uso
do uniforme escolar completo, composto por: tênis, calça ou bermuda, camiseta e jaqueta. Em dias de frio intenso, está autorizado o uso de blusas
da cor branca ou azul-marinho ou preta ou cinza, mas prevalecendo o uso do uniforme.

PARADIDÁTICOS - (Literatura) – 2018

Observações importantes:

1º Bimestre:
• 1. VIEIRA, Isabel. E agora, mãe? Editora Moderna. (meninas)
• 1. MARTINELLI, Tânia Alexandre. Pai? Eu? Editora Atual. (meninos)
• 2. CERVANTES, Miguel.Dom Quixote. Tradução e adaptação. Ligia
Cademartori. Coleção Clássicos universais .Editora FTD.

1 – O aluno deverá ter um caderno exclusivo para cada disciplina.
2 – Não será permitida a posse de estilete e corretivo pelo aluno.
3 – O material ficará com o aluno. Este deverá trazer o material necessário às aulas do dia, de acordo com o horário a ser fornecido oportunamente
pelo Colégio.
4 – O aluno deverá vir diariamente uniformizado, inclusive aos sábados, nos dias de prova e nas atividades vespertinas.
5– No dia em que houver Educação Física, o aluno deverá estar devidamente uniformizado para essa disciplina.
6 – Durante o ano, serão solicitados livros paradidáticos pelos professores.
7 – Durante o ano, o aluno irá usar esporadicamente uma calculadora (simples, com as 4 operações).
8- Será disponibilizado armários para os alunos;
9 – Proibido o uso do celular nas dependências do colégio, exceto quando solicitado pelo professor.

MATERIAL PARA USO DIÁRIO:
• 2 cadernos de 100 folhas (Ciências e Português);
• 1 caderno brochura grande de 48 folhas (Glossário);
• 6 cadernos de 50 folhas (História, Inglês, Matemática, Geografia e Arte);
• 1 pasta contendo 20 plásticos tamanho sulfite (Laboratório) com
identificação;
• 1 caderno de 48 folhas de capa dura brochura (Educação para Pensar).
• 1 pasta com 30 plásticos ( Produção de Texto);
• 1 pacote de papel color Plus ( Produção de Texto).

MATERIAL PARA ARTE:
• 2 blocos Canson A4 ( 140 gramas)
• 1 pasta com 30 plásticos;
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 pacote de papel Color Plus;
• Kit de pintura na telha: ( Trazer quando solicitado ):
• 2 tintas acrílicas para artesanato 37ml ( qualquer cor );
• 1 telha colonial ( como na imagem );
• 1 bandeja de isopor limpa;
• 1 pano para limpeza dos pincéis;
• Pincéis da linha vermelha ref. 484 nº 08 e 10.

MATERIAL PARA AULAS DE GEOMETRIA:
• 1 compasso;
• 1 transferidor.

UNIFORME ESCOLAR:
Para uso diário (obrigatório):
• Camiseta padronizada do uniforme;
• Calça ou bermuda padronizada do uniforme;
Agasalho de inverno: no padrão da escola.
• Também não será permitido o uso de chinelos, apenas sandálias presas
aos pés.
Para Educação Física:
• Camiseta padronizada do uniforme
• Bermuda ou calça padronizada do uniforme - Tênis
Importante: não é permitido realizar alterações nos uniformes padroni
zados, como cortes, retirar a gola ou fazer inscrições.

2º Bimestre:
• 3. DOYLE, Arthur Conan. Um estudo em vermelho. Coleção Clássicos
universais. Editora FTD.
• 4. ARAÚJO, Lygia A.S. Estação poesia.
3º Bimestre:
• 5. JAF, Ivan. Onde fica o Ateneu? Descobrindo os clássicos. Editora
Ática.
• 6. DUMAS, Alexandre. A tulipa negra. Tradução e adaptação: Francisco
Balthar Peixoto. Almanaque dos clássicos da literatura universal
.Editora FTD.
4º Bimestre:
• 7. CARRASCO, Walcyr. Histórias para a sala de aula - Crônicas do
cotidiano. Editora Moderna.
Informamos aos pais que os livros paradidáticos (literatura) es
tarão à venda na Escola, somente nos dias 21 e 22 de fevereiro, das
8h30min às 18h30min.
Pedimos aos pais que fiquem atentos aos meses em que os livros de
verão ser lidos, para que o aluno os adquira em tempo hábil.

MINIDICIONÁRIO:
Caso o aluno já tenha algum dicionário, não é necessária a aquisição de
outro. Os nomes a seguir são sugestões:
1 – Português – com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
• Minidicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno - FTD.
• Míni Houaiss – Dicionário da Língua Portuguesa – Objetiva/Ed.
Moderna.
• Míni Aurélio – Ed. Positivo. Aurélio júnior – Ed. Positivo.
• Dicionário Escolar Luft da Língua Portuguesa – Ed. Ática.
• Minidicionário da Língua Portuguesa – Soares Amora – Ed. Saraiva.
2 – Inglês / Português
• Longman – Dicionário escolar para estudantes brasileiros.
• Silveira Bueno – FTD.
• Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês.
• The Landmark Dictionary – Richmond Publishing.
• Inglês / Português, Português / Inglês – Amadeu Marques – Ed. Ática.

INÍCIO DAS AULAS: 31 de Janeiro de 2018 – 07h15min.

