ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EDITORA: SOMOS EDUCAÇÃO

Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br
Site: www.enscweb.com.br
50 anos, educando de perto para você ir mais longe.

LISTA DE MATERIAL/ 2019
6º ano do Ensino Fundamental
Os livros didáticos deverão ser adquiridos exclusivamente na escola.
Sistema de Ensino PH da Editora Somos
organizados em 4 cadernos com as
curriculares.
O 1º caderno será entregue no início das
demais serão entregues, gradativamente,
decorrer do ano letivo.

Livros

Educação
disciplinas
aulas. Os
durante o

Vamos, juntos, construir um novo amanhã!

Informações e Forma de pagamento

Cartão de Crédito:

R$ 927,00 ( 8 parcelas de R$ 115,87)

Espécie ou cartão débito

R$ 880,65 (5% de desconto)

Paradidáticos – 6º anos
Redação

Ciências
Opcional

1º TRIMESTRE- A invasão dos erros de português
Autor: William Tucci
Editora: Scipione
2º TRIMESTRE- Um time muito especial
Autor: Jane Tutikian
Editora: Somos Educação/ Atual
Drogas e prevenção – a cena e a reflexão
Autores: Ana Lúcia Cavalirei e Antônio Carlos Egypto
Editora: Saraiva
Agenda Escolar Personalizada – pagar no ato da matrícula

MATERIAL PARA USO DO ESTUDANTE
 02 cadernos de matéria (não
recomendamos fichário)
 01 par de esquadro
 01 compasso
 01 lapiseira
 01 caixa de lápis madeira
 01 caixa de hidrocor
 01 borracha macia
 02 lápis nº 2

 01 régua de acrílico de 30cm ou
50cm
 04 canetas (azul, preta e vermelha)
 01 copo
 01 tesoura
 01 fita durex
 01 cola branca
 01 grampeador com grampos
 01 pasta classificatória

Obs. Todo material deverá estar marcado com o nome do estudante.

INFORMAÇÕES GERAIS
 Período de Socialização para alunos novatos – 24 e 25 de janeiro de 2019 das 8h às
11h30
 I Encontro Pedagógico – Família e Escola – 05 de fevereiro de 2019, às 19h no
Ginásio Antonieta Barbosa
 Início das aulas: 6 de fevereiro de 2019.
 Horário Escolar: Manhã – 7h às 11h50
Tarde – 13h às 17h50
 Obrigatoriedade do Fardamento Escolar no 1º dia de aula (calça jeans azul, tênis e
camisa padronizada). Adquirir na secretaria da escola – Camisa Diária e de Educação
Física, Bermudão.
 É fundamental adquirir os materiais solicitados para que haja um bom rendimento e
funcionamento das atividades didáticas e pedagógicas, principalmente o livro didático.
 É importante registrar o nome, série e turno do estudante nos seus materiais e livros.
 É vetado o uso do BONÉ e CELULAR nas dependências internas da escola,
especialmente na sala de aula.
 Não será permitido utilizar livros do professor.
 Sugerimos que o estudante adquira uma pasta para colecionar provas, avisos,
pesquisas e outros documentos.

Inspirar um novo amanhã. Esse é o nosso papel.

