Relação do Material Escolar – 2022
Ensino Fundamental I – 4º ano
Orientações Importantes:
De acordo com os padrões de parceria estabelecidos pelo Sistema Anglo de Ensino e com os termos do contrato de matrícula para o ano letivo de 2022,
o material didático terá que ser adquirido, exclusivamente, no Livro Fácil. Dentro em breve será criado um link para a aquisição do material no site do
Livro Fácil e os responsáveis receberão as devidas orientações para executar essa aquisição.
Não haverá cobrança de frete para o material didático encomendado no Livro Fácil até o dia 31 de dezembro de 2021.
Quanto aos livros estrangeiros e paradidáticos, estes podem ser adquiridos em qualquer livraria, dentre as quais:
- Livro Fácil
- Livraria da Praça - telefone: 2577-9518 – WhatsApp: 96686-9027
- SBS – telefone/WhatsApp: 5549-3945
- Livraria Francesa – telefone/WhatsApp: 3231-4555
Em conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é proibido reprografar, total ou parcialmente, qualquer material.
O material didático do Sistema Anglo é individual e intransferível. Se não for adquirido no Livro Fácil, impossibilitará o acesso à Plataforma
Plurall e a outros serviços.
A relação de livros paradidáticos encontra-se em outro documento.
Os Senhores Pais adquirirão os materiais onde preferirem, com exceção do material didático do Sistema Anglo.
• A agenda escolar será oferecida pelo Liceu e é de uso obrigatório. Os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos. Os alunos do
Fundamental receberão uma única agenda que será utilizada nos dois períodos: Integral e Regular.
• Todo material deverá ser identificado com o nome e ano do aluno.
• Visando a reduzir ao mínimo o peso da mochila dos alunos, solicitamos aos Srs. Pais que atentem para o material que seus filhos trazem para a
escola, restringindo-se somente ao que for necessário ao uso do dia.
• Para aula de Artes será utilizado o estojo de materiais básicos sempre usados no dia a dia.
“Unidade de Material Didático” – Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação
Para alunos do Período
Regular

Descrição

Uso Comum

Caligrafia Zigue Zague 3 – Editora Scipione
Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa – nova ortografia – Sugestão Michaelis
Livro didático: Méthode de Français Zig Zag + 2 (ISBN 97820903844192) e Cahier
d’Activités 2 (ISBN 9782090384208) – Hélène Vanthier e Sylvie Schmitt – Editora Clé
International
ATLAS Geográfico Escolar – Editora Todo Livro
Dicionário Francês/Português – Português/Francês
Livro didático: Next Station Student’s Book with Bulb – 3 (ISBN 9788551101292) – Mary
Charrington, Amanda Cant e Sarah Elizabeth Sprague – Editora Macmillan
Apontador com depósito
Borracha
Caderno com pauta musical
Caderno pautado com 50 folhas
Caderno universitário espiral pautado com 100 folhas
Caderno Universitário pautado com 100 folhas
Calculadora com tecla memória (identificada)
Caneta esferográfica: azul, verde e preta (1 de cada)
Caneta marca texto
Cartela de adevivos
Cola bastão
Estojo
Fita crepe
Flauta doce soprano “Barroca Yamaha” (uso dependendo de protocolo sanitário)
Lápis de cor (caixa com 24 cores)
Lápis preto nº 2
Lenço de papel grande (caixa)
Papel canson A4 branca (bloco com 20 folhas)
Papel canson creativo A4 (bloco com 32 folhas coloridas)
Papel de dobraduras
Papel pautado, sem ilustração, com 4 furos (bloco com 50 folhas)
Papel vegetal (folhas)
Pasta azul de plástico (deixar na mala para colocar provas e atividades)
Pasta L
Pasta polionda 2,0 cm na cor azul
Pasta trilho com 5 sacos plásticos
Régua 15 cm
Tesoura sem ponta
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