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MATERIAIS DIVERSOS  

• 01 agenda 2020 (uso obrigatório), não haverá agenda institucional;  

• 07 cadernos – O aluno deverá utilizar um caderno para cada disciplina (Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Inglês), ou 2 cadernos para Português e Matemática e 1 caderno de 10 

matérias para os outros conteúdos.  

• 01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, lápis de cor, régua, transferidor, tesoura, lápis 

HB e cola;  

• 01 pasta catálogo com 40 plásticos;  

• 01 pasta Brasil.  

• 01 jaleco (aulas de laboratório) – uso obrigatório  

  

RELAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO  

• 01 dicionário da Língua Portuguesa - Sugestão: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o 

minidicionário da Língua Portuguesa. Revisado conforme o acordo ortográfico. 7. ed. Curitiba: Editora 

Positivo, 2008;  

• Dicionário de Inglês - Sugestão: Oxford Escolar – Com CD-rom – Ed.Oxford  

• Bloco de redação (vendido na escola)  

• Combo Bene:) 7º Ano Ensino Fundamental II - Programa de Formação Ética e Socioemocional - Instituto 

Hexis, dois volumes + Plataforma Digital + Projeto de Vida + Portfólio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% 

de desconto para pagamento à vista ou  em até 10x com 40% de desconto.  Site: 

www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

• O material do Sistema de Ensino Poliedro que deverá ser adquirido através da livraria digital: 

www.centraldolivro.com.br, senha batista2020; 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.educate.global. 

 

  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

• A escola não recomenda o uso do fichário. Porém, o aluno que optar pelo seu uso deve apresentá-lo 

completo e organizado. Caso contrário será exigido a troca por cadernos;  

• Os alunos deverão frequentar as aulas de educação física, devidamente uniformizados (uniforme 

específico) para a prática esportiva;  

• No decorrer do ano, serão adotados livros paradidáticos de acordo com a necessidade de cada área 

projeto;  

• Os livros de literatura referentes à 1ª ETAPA serão divulgados no início das aulas.  

  

 INFORMAÇÕES GERAIS  

• Início das aulas do Berçário, do Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino médio: 04/02/2020  

• Início das aulas Fundamental I (1º ao 5º): 05 /02/2020  

• Início das aulas Educação Infantil (Maternal 1 ao 2º Período): 06/02/2020  

  

   

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS:  

• Manhã: 7h10min às 12h30min 

• Tarde: 13h às 18h20min  

 

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
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1ª REUNIÃO DE PAIS  

• 05/02/2020 – 18h (Fundamental I – 1º ao 5º ano)  

• 05/02/2020 – 18h (Educação Infantil – Berçário ao 2º Período)  

• 06/02/2020 – 18h (Fundamental II (7º e 8º ano) e Ensino Médio)  

• 06/02/2020 - 19h (Fundamental II – 6º ano)  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

• Todo material deverá ser identificado com nome, inclusive agasalhos e uniformes.  

• Os cadernos e os livros deverão ser identificados com o nome do aluno.  

• Os títulos dos “Livros de Literatura” serão informados no decorrer do ano letivo.  

  


