•
•
•
•
•
•

06 cadernos grande de 96 folhas (para Língua Portuguesa. Língua Inglesa, Matemática,
Ciências, Geografia e História);
01 pasta para textos com, no mínimo, 20 sacos plásticos;
01 Caneta marca texto;
01 Compasso;
01 Bloco de folhas quadriculadas;
01 Transferidor.
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01 Estojo (uso diário);
01 Kit de canetinhas ponta média (mínimo 12 cores);
01 Kit de canetinhas ponta grossa (mínimo 4 cores);
01 Kit de lápis de cor (mínimo 12 cores);
01 Lápis preto 6B;
01 Lápis preto 2B;
01 Borracha branca;
01 Apontador com reservatório;
01 Cola bastão;
01 Tesoura com ponta redonda;
01 Régua 30cm;
01 Pasta com ferragem (uso diário), com 20 sacos plásticos A4;
10 Folhas A4 pautadas;
01 Bloco ou pacote de papel branco A4;
01 Pacote de 500g de argamassa branca;
01 conjunto de tinta acrílica (6 cores);
02 pincéis (1 fino e 1 médio);
Revistas para recorte.

Uma travessia perigosa
Autora: Jane Mitchell
Editora: FTD

Anne Frank ― A biografia ilustrada
Autora: Sid Jacobson
Editora: Quadrinhos na Cia

Irmãos de Guerra
Autores: Sharon E. McKay e Daniel Lafrance
Editora: Ática
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Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano
anterior (pastas, tesoura, régua etc.);
As leituras obrigatórias do segundo semestre serão divulgadas no final do mês
de maio;
Conforme dialogado com as famílias, em 2020 o material utilizado será o
Sistema Marista de Educação (SME) que será entregue aos estudantes nos
primeiros dias de aula;
O site www.ftdcomvoce.com.br estará aberto para acesso e
compras das famílias a partir do dia 6/1/2020. A entrega do
material será na residência informada pela família no momento
do cadastro no site.

o Editora FTD: desconto exclusivo no site
(Cupom: LISTA20RSCMR).

/

Início do ano letivo para novos estudantes (1º ano EF ao EM);

/
/

Venda dos livros didáticos – na Sala dos Espelhos;

Início do ano letivo para todos os estudantes;

/

Início das Atividades Extraclasse;

/

Reunião de Pais AF e EM (1º e 2º ano) às 19h, no Centro Cultural e salas de

aula;

/

Venda de livros das editoras.

