MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
6º ANO EF II | BH CASTELO
•
•
•
•
•
•
•

01 agenda 2019 (uso obrigatório);
05 cadernos – O aluno deverá utilizar um caderno para cada disciplina 96 folhas (Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia) Reposição conforme necessidade.
01 caderno – Para Ensino Religioso e Bilíngue.
01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, caixa de lápis de cor, régua,
tesoura, esquadros, cola, compasso, transferidor (180º);
03 pastas catálogo – (01 pasta para organização de materiais, provas e folhas avulsas, outra
para produção de textos e outra para material de ciências);
01 bloco de redação – (adquirido na tesouraria da escola)
01 Jaleco escolar para práticas de Ciências

LIVROS DE LITERATURA
• 1ª etapa – Título: Viagens de Gulliver. Autor: Jonathan Swift. Editora: FTD
• 2ª etapa – Título: Mistério do 5 estrelas. Autor: Marcos Rey. Editora: Global
• 3ª etapa – Título: Um Girassol na Janela Autor: Ganymedés José. Editora: Moderna
MATERIAL DIDÁTICO
• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: unoieducacao.com
• Material do sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da livraria digital:
centraldolivro.com.br, (senha: batista2019)
• Minidicionário da Língua Portuguesa (Revisado conforme a nova ortografia) – Silveira
Bueno – Editora FTD
• Dicionário Escolar: Português / Inglês – Inglês / Português. Sugestões: Oxford, Logman
English Dictionary, Password, Landmark.
INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/2019 (segunda-feira)
• Manhã: 7h às 11h30min
• Tarde: 13h às 17h30min
• Integral: 7h às 17h30min

1ª REUNIÃO DE PAIS
• 01/02/2019 (sexta-feira) | Unidade BH Castelo
• 18h às 19h30
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
• O material didático começará a ser usado a partir do dia 11/02/2019 (segunda-feira)
• No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer o estojo, os cadernos de Língua Portuguesa e
Matemática (Etiquetados e encapados).
• No dia da reunião de pais será divulgado o horário semanal de aulas

