Ensino Fundamental II - Lista de Material 2019
6º ano
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6

SISTEMA DE ENSINO MACKENZIE - Adquirido na Escola
Cultivando Leitores - Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .

Obras Literárias
Inglês 6º

Agenda Escolar







Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas

Engage/ Starter Special Edition. Student e Worbook. OXFORD University Press.
Gregory J. Manin Alicia Artusi Helen Halliwell. (Não será possível a utilização de
livro usado). Adquirido nas Papelarias
A agenda é personalizada e de uso obrigatório. (sem custos)

MATERIAL INDIVIDUAL:

Não recomendamos uso de fichário para o 6º ano.
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o primeiro semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o segundo semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Gramática
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática
 01 caderno de matérias para as demais disciplinas – (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês, Espanhol, Ed. Física)
 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos.
 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre).

6º ano - INTEGRAL BILÍNGUE
Material de uso individual:
1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão

1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang)
(Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:
 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem trabalhados.)
 Livro didático de inglês:
 9780994383907 OXFORD DISCOVER 2 COL COUTO MAGALHAES 6 ANO PK – Editora Oxford
Higiene Pessoal:
 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta de dentes.
 1 troca de roupa incluindo calcinha/ cueca para troca de EMERGÊNCIA (deverá vir e voltar na mochila todos os dias)
 1 caixa de lenços de papel
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.
INÍCIO DAS AULAS: 6º ANO - 29 de janeiro de 2019.
Horários das aulas Matutino: 7h15 às 12h35
Integral: das 13h30 às 17h30
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula

Ensino Fundamental II - Lista de Material – 2019
7º ano
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6

SISTEMA DE ENSINO MACKENZIE - Adquirido na Escola
Cultivando Leitores - Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .
Obras Literárias
Inglês 7º
Agenda Escolar

Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Engage 1 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD University Press. Gregory J. Manin
Alicia Artusi Helen Halliwell. (Não será possível a utilização de livro usado). Adquirido nas papelarias

A agenda é personalizada e de uso obrigatório. (sem custos)

Material Individual:







Não recomendamos fichário para 7º ano.
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o primeiro semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o segundo semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Gramática
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática
01caderno de matérias para as demais disciplinas - (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês, Espanhol, Ed.
Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso);
 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos.
 Materiais de Arte serão solicitados conforme projetos.
 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre).

7º ano - INTEGRAL BILÍNGUE
Material de uso individual:
1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão

1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang)
(Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:
 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem trabalhados.)
Livro didático de inglês:
 9780994383914 OXFORD DISCOVER 3 COL COUTO MAGALHAES 7 ANO PK – Editora Oxford
Higiene Pessoal:
 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta de dentes.
 1 troca de roupa incluindo calcinha/ cueca para troca de EMERGÊNCIA (deverá vir e voltar na mochila todos os dias)
 1 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.
INÍCIO DAS AULAS: 7º ANO - 29 de janeiro de 2019.
Horários das aulas Matutino: 7h15 às 12h35
Integral: das 13h30 às 17h30
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula

Ensino Fundamental II - Lista de Material – 2019
8º ano
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6

FTD SISTEMA DE ENSINO
Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .
Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Cultivando Leitores - Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .
Obras Literárias
Inglês 8º
Agenda Escolar









Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Engage 2 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD University Press. Gregory J. Manin
Alicia Artusi Helen Halliwell. (Não será possível a utilização de livro usado). Adquirido nas papelarias

A agenda é personalizada e de uso obrigatório. (sem custos)

Material Individual:
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o primeiro semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura (para o segundo semestre)
01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas - Matemática
01caderno de matérias para as demais disciplinas matérias (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês, Espanhol,
Ed. Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso);
01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos.
Materiais de Arte serão solicitados conforme projetos.
Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre).

8º ano - INTEGRAL BILÍNGUE
Material de uso individual:
1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão

1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang)
(Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:
 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem trabalhados.)
Livro didático de inglês:
 9780994383914 OXFORD DISCOVER 4 COL COUTO MAGALHAES 8 ANO PK – Editora Oxford
Higiene Pessoal:
 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta de dentes.
 1 troca de roupa incluindo calcinha/ cueca para troca de EMERGÊNCIA (deverá vir e voltar na mochila todos os dias)
 1 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.
INÍCIO DAS AULAS: 8º ANO - 29 de janeiro de 2019.
Horários das aulas Matutino: 7h15 às 12h35
Integral: das 13h30 às 17h30
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula

Ensino Fundamental II - Lista de Material – 2019
9º ano
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6

FTD SISTEMA DE ENSINO
Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .
Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Cultivando Leitores - Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .
Obras Literárias
Inglês 8º
Agenda Escolar

Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Engage 3 Special Edition. Student e Worbook. OXFORD University Press. Gregory J. Manin
Alicia Artusi Helen Halliwell. (Não será possível a utilização de livro usado). Adquirido nas papelarias

A agenda é personalizada e de uso obrigatório. (sem custos)

Material Individual:
 01 caderno grande brochura capa dura de 96 folhas- Texto e Leitura
 01caderno de matérias para as demais disciplinas matérias (Geografia, Filosofia, História, Ciências, Inglês,
Espanhol, Ed. Física, Arte, Filosofia e Ensino Religioso);
 01 caderno de Desenho - Os materiais complementares de Arte serão solicitados conforme projetos.
 Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar, lápis de cor (escolha livre).
 Uniforme: calça jeans (azul ou preta), bermuda jeans (azul ou preta), camiseta do colégio e tênis;
 O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas.

9º ano - INTEGRAL BILÍNGUE
Material de uso individual:
1 dicionário Oxford
1 caderno espiral (100 folhas)
2 pincéis escolar
1 pacote chamequinho (branco)
1 pacote chamequinho (colorido)
1 pacote de 32 folhas coloridas Canson 80g/m2
1 pacote de balão

1 tela para pintura simples 20x30
1 caixa de tinta Guache
1 caixa de tinta para tecido Acrilex
1 pasta transparente 2cm
2 pincéis preto permanente
1 camiseta branca (tamanho do aluno)
3 gibis da Turma da Mônica em Inglês (Monica’s Gang)
(Encontra no Magazine Anapolino)

Material Pedagógico:
 2 livros paradidático (Nas primeiras semanas de aula enviaremos os nomes dos livros a serem trabalhados.)
Livro didático de inglês:
 9780994383914 OXFORD DISCOVER 5 COL COUTO MAGALHAES 9 ANO PK – Editora Oxford
Higiene Pessoal:
 1 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta de dentes.
 1 troca de roupa incluindo calcinha/ cueca para troca de EMERGÊNCIA (deverá vir e voltar na mochila todos os dias)
 1 caixa de lenços de papel.
OBS: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome do aluno
INÍCIO DAS AULAS: 9º ANO - 29 de janeiro de 2019.
Horários das aulas Matutino: 7h15 às 12h35
Integral: das 13h30 às 17h30
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula
Duas vezes de por semana o horário da saída é 13h30min provavelmente segunda e quinta

Ensino Médio - Lista de Material – 2019
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele”. Pv. 22:6

1º ano
FTD SISTEMA DE ENSINO
Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você. Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Adquirir pelo link:

E-commerce - FTD com você .

AUTO DA BARCA DO INFERNO. Autor: Gil Vicente. FTD (avaliação do 1º bimestre)

Obras
Literárias

CINCO MINUTOS/ A VIUVINHA. Texto: José de Alencar. FTD (avaliação do 2º bimestre)
INOCÊNCIA. Texto: Visconde de Taunay. FTD (avaliação 3º bimestre)
A SERENÍSSIMA REPÚBLICA E OUTROS CONTOS. Texto: Machado de Assis. FTD (avaliação o 4º bimestre)

Material Individual:
Cadernos /fichários escolha livre e Calculadora (livre escolha) exceto calculadora científica.

2º ano
FTD SISTEMA DE ENSINO
Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você. Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas
Adquirir pelo link:

E-commerce - FTD com você .

O ALIENISTA. Machado de Assis. Editora: FTD (avaliação do 1º bimestre)
Obras
Literárias

MENSAGEM. Fernando Pessoa. Editora: FTD (avaliação do 2º bimestre)
OS BRUZUNDANGAS. Texto: Lima Barreto. Editora: FTD (avaliação do 3º bimestre)
O MULATO. Texto: Aluísio Azevedo. Editora: FTD (avaliação do 4º bimestre)

Material Individual:
Cadernos /fichários escolha livre e Calculadora (livre escolha) exceto calculadora científica.

3º ano
FTD SISTEMA DE ENSINO
Adquirir pelo link: E-commerce - FTD com você .Um novo Jeito de facilitar sua vida na volta às aulas.
Obras
Literárias

Aguardar a lista /vestibulares

Aulas e provas poderão ocorrer no período vespertino e sábados a confirmar.
A indefinição dos horários se dá pelo fato de termos alunos que vêm de outras cidades. Assim, aguardamos o
início das aulas para atendermos de forma satisfatória a todos.
Material Individual:
Cadernos /fichários escolha livre e Calculadora (livre escolha) exceto calculadora científica.

INÍCIO DAS AULAS: Ensino Médio - 21 de janeiro de 2019.
Horários das aulas Matutino: 7h15 às 12h35
Vespertino: das 14h30 às 18h30 (a confirmar)
Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula

