Escola Vera Cruz

Ensino Fundamental

MATERIAL ESCOLAR PARA 2020
6o ANO E INGLÊS
Todo o material escolar foi cuidadosamente planejado para favorecer a organização dos
alunos nas diferentes atividades, o que permite facilidade no manuseio e durabilidade.

Material para áreas de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas,
Matemática e Inglês

R$
1 bloco universitário (cód. 577).................................................................

12,00

1 caderno universitário 4x1 140ﬂ. – lateral diversas cores (cód. 1480) .........

42,00

15 envelopes plásticos (cód. 573) .............................................................

0,00

2 ﬁchários para Ciências da Natureza – adesivo verde (cód. 1193) .............

48,00

3 ﬁchários para Matemática – adesivo vermelho (cód. 1280) .......................

72,00

3 ﬁchários para Língua Portuguesa – adesivo azul (cód. 1281) .....................

72,00

1 ﬁchário para Ciências Humanas – adesivo marrom (cód. 1282) ................

24,00

1 ﬁchário para Orientação – adesivo laranja (cód. 1284)............................

24,00

1 caderno universitário para Inglês – lateral amarela (cód. 1146) .................

40,00

1 ﬁchário para Inglês – adesivo amarelo (cód. 1285) ..................................

24,00

TOTAL .....................

393,00

1 sacola para Inglês (cód. 566) ................................................................

35,00

IMPORTANTE
1. O/A aluno/a deverá manter seu estojo completo durante todo o ano, com os seguintes
itens:
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apontador
borracha
caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores)
grampeador
caixa pequena de grampos para grampeador
lápis pretos e/ou lapiseira com graﬁte 2B
tesoura de aço inoxidável sem ponta
tubo de cola em bastão
caneta azul ou preta
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1 caneta tipo marca-texto
1 esquadro isósceles de acrílico transparente
1 esquadro escaleno de acrílico transparente
1 transferidor vazado de 180o de acrílico transparente
1 régua de 30 cm de acrílico transparente
1 pasta transparente com zíper plástico, de aproximadamente 33 cm x 24 cm
fones de ouvido
1 pendrive

2. Material indispensável para ser usado em classe:
– Geoatlas, de Maria Helena Simielli, Editora Ática (ISBN 9788508158119).
– Atlas histórico: geral e do Brasil, de Cláudio Vicentino. Editora Scipione,
2012. Aluno. (ISBN 9788526277939).
– Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, da Editora Objetiva,
com atualização do Novo Acordo Ortográﬁco (ISBN 9788573029079) ou
Pequeno dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, da Editora Moderna
(ISBN 9788516101473).
– Minigramática. PASCHOALIN, Maria Aparecida e SPADOTO, Neuza Teresinha.
1a edição. São Paulo: FTD, 2014.
3. Livro solicitado:
– Medo: histórias de terror. Seleção de Hélène Montardre. Ilustrado por Oliver
Balez et al. Traduzido por Julia da Rosa Simões. São Paulo: Companhia das
Letrinhas, 2013.
4. Todo o material deverá estar etiquetado, com o nome completo e ano do/a aluno/a.
5. O/A aluno/a deverá guardar o ﬁchário de Orientação, mantendo nele o material
organizado para uso nos anos posteriores.
6. Os ﬁchários das outras áreas deverão ser guardados, pois serão usados para consulta
durante o 7o ano.
7. O caderno universitário poderá ser utilizado no 7o ano.
8. As aulas de Educação Física ocorrem duas vezes por semana para todas as turmas.
Nesses dias, o uso de roupas adequadas é importante para viabilizar a participação
e o envolvimento nas atividades e, portanto, é recomendado o uso do uniforme da
Escola.
9. O uso da camiseta do Vera é obrigatório nas saídas planejadas pela Escola e demais
atividades extraescolares.
10. Para o curso de Inglês, a relação dos livros adotados no 1o e 2o semestre em cada
nível, além da sugestão de livraria, que oferece forma de compra presencial e/ou
online, já está disponível em “destaques” do site www.veracruz.edu.br/ingles. O
nível que seu/sua ﬁlho/a cursará em 2020 é informado no último boletim de 2019.

