ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

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
53 anos educando de perto para você ir mais longe.
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

EDITORA: SOMOS EDUCAÇÃO
PROGRAMA PLENO - SOCIOEMOCIONAL

LIVROS DIDÁTICOS
Os livros didáticos deverão ser adquiridos exclusivamente na escola.

A COLEÇÃO É COMPOSTA POR 4 CADERNOS (PORTUGUÊS/
GEOGRAFIA/ HISTÓRIA) E 4 CADERNOS (MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS)a
serem entregues no decorrer do ano letivo.
Sugerimos que os livros não sejam usados, pois estes materiais
estarão apresentando falta de encartes para recortes, pinturas já
realizadas e correções (vistos da professora), fatores que interferem
negativamente na aprendizagem da criança.
VALOR DO SISTEMA PITÁGORAS – R$ 683,90

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
O Programa Pleno está inserido no currículo escolar e alinhado com a
BNCC, de modo a ser uma disciplina vivenciada semanalmente, com o
objetivo de explorar os cincos competências socioemocionais:
Autoconhecimento, autorregulação, habilidades de relacionamento,
tomada de decisão responsável e consciência social.
VALOR DO PROGRAMA PLENO – R$ 300,00

Forma de pagamento
Cartão de crédito: R$ 983,90 (10 parcelas de R$ 98,39)
Espécie ou débito:R$ 934,70 (5% de desconto)

Materiais Pedagógicos de uso individual:

Materiais que deverão permanecer na bolsa escolar do estudante:

1 - pincel nº 10
4 – lápis grafite
4 – borrachas brancas quadradas.
1- caneta marca texto
2- canetas ( azul/ preta)
1 - caixa de hidrocor – 12 cores
1 - caixa de gizão de cera – 12 cores
1 - caixa de lápis de cor madeira (12 cores)
1 - tesoura sem ponta (com nome gravado)
1 - apontador com depósito
1 - régua transparente (30 cm)
1- cola branca (90g)
1- cx de tinta guache com 6 cores
3- cadernos de capa dura (96 folhas - espiral)
•
Português, História e Geografia
•
Matemática e Ciências
•
Inglês

1- caderno de desenho grande com capa dura.
1- cadernos de capa dura pequeno de 48 folhas para Ensino Religioso
1- tela 30 x 30 ( trazer apenas quando solicitada pela professora)
1- argila ( trazer apenas quando solicitada pela professora)
1- pasta fina com elástico (amarela)
1- Dicionário atualizado de acordo com a nova ortografia – Editora Moderna
1- Agenda para que o (a) estudante registre as tarefas e atividades escolares.
 Obrigatoriedade do Fardamento Escolar no 1º dia de aula (bermuda/short saia, tênis e camisa
padronizada). Adquirir na secretaria da escola – Camisa Diária e de Educação Física, Bermudão.
 Porta máscaras contendo no mínimo 3 unidades, para substituição, conforme protocolo de
sanitização.
 Copo individual ou garrafa d´água com o nome do aluno gravado.
 Lancheira com o nome do estudante.
Att. Todos os materiais acima mencionados deverão conter o nome completo do estudante.
Materiais que deverão ser entregues na escola para uso coletivo:
1- livro de leitura (diferentes gêneros)
1- gibi
1- cola de isopor
1- cola branca
1- cola Brascoplast
1- pct de palitos de picolé
1- pct palitos de churrasco
2- fitas de cetim nº 03 e nº 05
2- metros TNT (opções de cores: verde, laranja ou amarelo)
2- metros de drá (feltro)
1- fita de empacotamento (transparente)
1- pacote de papel Filipinho colorido
1- folha de EVA grande (opções de cores: laranja, azul ou rosa)
1- emborrachado com glitter (opções de cores: verde, amarelo ou rosa)
1- papel 40 kg
1- pct balões nº 7 (opções de cores: laranja, verde ou branco)
10- envelopes tamanho ofício
2- cx de massa de modelar
1- pct de papel pautado
10- folhas de duplo ofício
LEMBRETES IMPORTANTES:
 Início das aulas: 01 de fevereiro de 2022.
Horário escolar: Manhã: 7h às 11h20 – Tarde: 13h às 17h20.
 Obrigatoriedade do fardamento escolar.

INOVAR no APRENDIZADO das EMOÇÕES!
Inspirar um novo amanhã.

