LISTA DE MATERIAL 6º ANO – 2022

MATERIAL DE USO PESSOAL (IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE):
Os materiais de uso pessoal dos anos anteriores, com exceção dos livros, podem ser reutilizados sem qualquer
prejuízo (lápis, canetas, cadernos, entre outros).
●

1 agenda padronizada da Instituição (será fornecida pela Escola).

●

1 caneta esferográfica azul.

●

1 borracha branca.

●

1 tesoura (gravar o nome).

●

1 lápis de escrever.

●

1 apontador de lápis.

●

3 folhas de papel milimetrado.

●

3 folhas de papel quadriculado.

●

Lápis de cor.

●

Cola.
MATERIAL PARA ARTE
- Uso individual (precisa estar identificado)

●

1 caderno de desenho grande, sem folhas de seda (pode ser usado o mesmo do ano anterior).

●

1 avental plástico (pode ser usado o mesmo do ano anterior).

●

1 tela pequena de pintura – (tamanho ofício).

●

1 lápis 6B – com identificação.

●

1 tubo de cola branca.

●

1 régua 30 cm.

- Uso coletivo
●

3 bandejas de isopor limpas e vazias.

●

1 tinta dimensional acrílica – qualquer cor.

●

1 tubo de tinta guache cor: vermelha.

●

1 revista (para recorte).

●

1 pincel nº 10.

●

1 bloco de papel canson A4.
Obs.: entregar no primeiro dia de aula de Arte dentro de uma sacola identificada.

Música
●

1 Flauta YAMAHA.

●

1 caderno pautado de música grande.
Novas Tecnologias

●

1 caderno pequeno.

●

1 Pen Drive (mínimo 2G).
Matemática

●

1 régua 30 cm.

●

1 caderno grande.

●

1 compasso.

●

1 transferidor.

●

Material didático do Bernoulli Sistema de Ensino.
Geografia

●

1 caderno grande.

●

5 folhas de papel vegetal.

●

Material didático do Bernoulli Sistema de Ensino.
Língua Portuguesa

●

1 caderno grande.

●

1 minidicionário da Língua Portuguesa (Houaiss).

●

Material didático do Bernoulli Sistema de Ensino.

●

Para o trabalho específico de leitura, três livros serão solicitados durante o ano, sendo obrigatória a sua

aquisição. Estes livros serão solicitados posteriormente pela professora no decorrer do ano letivo.
1.

O Maravilhoso Mágico de Oz - L. Frank Baum, Editora Moderna.

2.

Alice no País das Maravilhas - Lewis Carroll, Editora Moderna.

3.

Peter Pan - Ana Maria Machado e James M. Barrie, Editora Moderna.

Produção Textual
●

1 caderno pequeno de 48 folhas para produção textual.

Ciências
●

1 caderno grande.

●

Material didático do Bernoulli Sistema de Ensino.

História
●

1 caderno grande.

●

Material didático do Bernoulli Sistema de Ensino.

Filosofia
●

1 caderno pequeno.
Ensino Religioso

●

1 caderno pequeno.
Mente Inovadora

●

1 caderno pequeno.

ATENÇÃO! Os materiais poderão ser adquiridos da seguinte maneira:
1) Sistema de Ensino Bernoulli: devem ser comprados diretamente na tesouraria da SETREM, de 10 a 31 de
janeiro de 2022. Os livros serão encaminhados para a escola sem custo de frete e entregues no primeiro
dia de aula. Os livros que forem adquiridos fora deste período terão o acréscimo do valor do frete.

Língua Estrangeira Inglês (todos os alunos fazem obrigatoriamente)
●

01 caderno pequeno.
Para alunos nível 1. #MAKERS 1. English on the move. Student’s book. Editora: Richmond.

Para alunos nível 2. #InstaEnglish Starter. Student’s book & workbook. Editora: Macmillan.

* As professoras realizam o teste de nivelamento no final do 5º ano e informam aos estudantes.

ATENÇÃO! Os livros poderão ser adquiridos da seguinte maneira:
Editora

Richmond

e

Macmillan:

devem

ser

comprados

diretamente

no

site

https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/setrem---tres-de-maio---rs-112 , utilizando a senha:
SETREM 2022, de 10 a 31/01/2022. Os livros serão encaminhados para a escola sem custo de frete e
entregues no primeiro dia de aula. Os livros que forem adquiridos fora deste período terão o acréscimo

do valor do frete.

Língua Estrangeira Moderna
Para estudantes que optarem pela Língua Estrangeira Espanhol: Livro Acentos del Español 1, 2ª ed., Edelvives/FTD,
2019.

●

1 caderno pequeno.

ATENÇÃO! Os livros poderão ser adquiridos da seguinte maneira:
Editora Edelvives/FTD: deve ser comprado diretamente no site ftdcomvoce.com.br, a partir do dia
10/01/2021. Use o Código da Escola FTD22RSTRI. No site você tem condições especiais de parcelamento
em até 10X nas compras até 31/01/2022. O material será enviado para a escola e entregue no primeiro
dia de aula.

Para estudantes que optarem pela Língua Estrangeira Alemã: O livro texto será oferecido pelo projeto Pasch.
Dicionário de alemão Michaelis, autor: Alfred J. Keller, editora: Melhoramentos. (precisa ser adquirido pela família)
●

1 caderno pequeno.
Teremos plantão para auxílio na aquisição dos livros de 1º a 4 de fevereiro de 2021, das 8h às 11h30min e das
14h às 16h30min, na sala 202, Prédio 2 ou pelo telefone 3535-4608.
INÍCIO DO ANO LETIVO PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 17/02/2022.
UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR

1. Conforme cláusula décima quinta, do contrato de matrícula, do Ensino Fundamental e Médio, o/a
contratante está ciente da obrigatoriedade DIÁRIA, em todos os turnos e atividades de aula, do uso do
uniforme escolar por parte do/a estudante, bem como, da aquisição de todo material escolar exigido,
assumindo inteira responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o/a estudante pelo não
cumprimento desta obrigação. O uniforme escolar e o material escolar devem ser adquiridos pelo/a
contratante.
2. Nossa escola não possui convênio com nenhuma papelaria/livraria.
3. A escola oferece modelos de uniformes, que podem ser adquiridos através da/s Empresa/s abaixo:

● Squema Sports – Rua Padre Cacique, 990 – próximo à Estação Rodoviária de Três de Maio – fone:
3535-8166.
● Darcillery Comércio de Modas Ltda. Rua Padre Cacique, 439 - (55) 3535 – 3688.
REUNIÃO GERAIS DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 23/02/2022 - 19h - Auditório.

