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Um estojo com dois lápis Faber Castell, uma lapiseira 0.9 com caixa de grafite correspondente, uma
borracha, um apontador, uma fita corretiva, um tubo de cola, uma tesoura sem ponta e quatro canetas
Paper Mate/kilométrica (qualquer cor) e uma caneta marca texto;
Dois cadernos grandes, espirais, capa dura vertical, na cor vermelha lisa - Português e Matemática (96
folhas cada um);
Três cadernos grandes, espirais, capa dura lisa, vertical nas cores azul (Ciências), verde (Geografia) e
amarelo ( História) - com 48 folhas cada;
Doze canetinhas hidrocores e uma caixa de lápis de cor com 12 cores (por semestre);
Uma régua 30 cm de madeira ou alumínio;
Um caderno pequeno com pauta de música (apenas para os alunos que ainda não o adquiriram).
Um caderno meia pauta (capa dura) grande na horizontal;
Uma flauta doce soprano germânica Yamaha;
Cinco pastas de trilho transparentes etiquetadas de acordo com cada disciplina;
Um nécessaire com creme dental, escova de dente, toalha de mão e uma garrafa para beber água/
squeeze (todos identificados);
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomendar na Secretaria da Escola);
Uma agenda que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola (permitido apenas a da escola);
Material para piscina: sunga ou maiô, touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor solar;
Uma pasta plástica pequena transparente com elástico para proteger a agenda.

Os livros da editora FTD podem ser adquiridos na plataforma digital E-commerce, no endereço:
https://ftdcomvoce.com.br

Coleção Grandes Autores nos caminhos da BNCC – Editora FTD – 2018 – 1ª Ed

Língua Portuguesa - Autora Isabella
Matemática – Autor Joamir
Ciências – Autoras Ângela e Sueli
História – Autor Boulos
Geografia – Edilson e Laércio

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa – Moderna -2015 - 1ª edição
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Projeto de Leitura
Paradidáticos
Coisas que a gente não vê - Maria Alice Lacerda – Portal do Logosófico – 1º Semestre

Mania de explicação - Adriana Falcão – Editora Salamandra – 2º semestre

Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para as capas dos
cadernos.

Reunião geral turno manhã: 04/02/2020 - 7:30h (duração 1hora)
Reunião geral turno tarde: 04/02/2020 - 16h (duração 1 hora)
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