LISTA DE MATERIAL 2017 – 6º ANO
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a Sbot, recomenda que tudo aquilo que é transportado nas costas não passe de 15% do peso
corporal de crianças e adolescentes. Tem sido amplamente divulgado pela mídia a lei que vigorará acerca deste cuidado. O ENSA, sugere: escolher
uma mochila leve; trazer apenas o material do dia; providenciar estojo leve; comprar cadernos pequenos (48 folhas) para cada disciplina, evitando
capas duras e mais pesadas. Segundo o ortopedista Miguel Akkari, da Sbot, “se a escola for cheia de escadas é melhor ficar com a mochila mesmo e
evitar as rodinhas”, conforme reportagem publicada pela Revista Saúde e que está disponível no site http://saude.abril.com.br

NOVIDADE PARA 2017: Nossos/as alunos/as também poderão
usar o Livro Digital, que contemplará todo o conteúdo contido no
livro impresso, além de outros recursos como: 1. Objetos de
Ensino Digitais, apresentados por meio de vários recursos, como
animações, vídeos, simuladores e outros. 2. Slides . 3. Quadros
com sistematização dos conteúdos (mapas conceituais).
Lembramos que NÃO é obrigatório, mas quem for baixar o livro
digital no tablet, deverá considerar as seguintes especificações:

Espanhol: Dicionário de Espanhol – Michaelis (Espanhol –
Português / Português - Espanhol)

Inglês:
- Dicionário

escolar

Inglês/Português

e

Português/Inglês

(Sugestão: Oxford, Password, Longman, Cambridge)

- Material específico do PES – Positivo English Solution
(disponível para venda apenas na Papelaria Kiara)

Português: Dicionário de Português (Aurélio/ Positivo)
SUGESTÃO: O Dicionário Aurélio Júnior é indicado para alunos em fase
da consolidação da leitura e da escrita, que buscam a ampliação do
vocabulário e são capazes de aprender de modo independente (5.º ao 9.º
ano do Ensino Fundamental)

Sistema Operacional Android:
- Processador: 1 Ghz 2 Core;
- Memória Ram: 1024 MB;
- Versão Android: 4.0 ou superiores;
- Tela: 7”, ou superior;
- Resolução de Tela mínima de 1024px X 768px;
- Espaço mínimo de armazenamento de 8 gigabytes;
- Internet WIFI.

OPEE - Orientação Profissional, Empregabilidade e
Empreendedorismo: Livro: Empreendedor Junior Vol.6
(somente na Papelaria Kiara)

Sistema Operacional iOS:
- iPad 2, iPad mini;
- Versão iOS: 8 ou superiores.

Materiais:
- 01 fone de ouvido (sem arco, somente o fio)
- 01 compasso
- 01 transferidor
- 01 esquadro de 45º e 60º
- 01 lápis 6B e 01 lápis HB
- 12 cadernos de 48 folhas (é de escolha da Família comprar caderno
universitário ou cadernos pequenos individuais)

- Apostila bimestral: Será adquirida na Papelaria Kiara.
IMPORTANTE: a apostila não poderá ser de anos anteriores,
pois o material não é reutilizável.
Artes:
- bloco de papel canson A4 ou A3 branco
- caixa de lápis de cor aquarelável
- régua transparente 30 cm
- 20 folhas de sulfite A4 branca
- tesoura escolar
Ensino Religioso:
Livro: Redescobrindo o Universo Religioso
Ensino Fundamental – Volume 06 – Adecir Pozzer
Editora Vozes – ATENÇÃO: o livro deve ser a edição de 2015,
com novos conteúdos e nova diagramação.

Educação Física:
- Nécessaire Higiênica com toalha sabonete líquido, camiseta da
escola e desodorante.
- 1 caderno brochura de 48 folhas pequeno.
Matemática:
- 1 calculadora simples
- 1 caderno grande de desenho de 48 folhas
Ciências: 01 avental branco manga longa
Livros paradidáticos:
- 1º Bimestre: Biomas: Conhecer para proteger
Autor: Fernando Carraro. Editora FTD.
- 2º Bimestre: O jeitão da turma
Autora: Alina Perlman. Editora Saraiva
- 3º Bimestre: Aprendiz de inventor
Autor: João Anzanello Carrascoza. Editora Ática
- 4º Bimestre: De sonhar também se vive...
Autora: Giselda Laporta Nicodelis. Editora Saraiva
Observações:
- Os armários poderão ser alugados pela internet, entrando em
contato direto com a Global Box no site www.globalbox.com.br .
- Uniforme da Atividade Extra será adquirido na Escola, no início
das aulas.
As Apostilas do Positivo e OPEE
somente na Papelaria KIARA

INÍCIO DAS AULAS - DIA 26/01/17 (HORÁRIO NORMAL)
UNIFORME ESCOLAR: Toda a Imaculada Rede de
Educação adotará novo uniforme para o ano letivo de 2017
e poderá ser adquirido na Papelaria Kiara.
IMPORTANTE: O antigo uniforme ainda poderá ser usado durante
todo o ano de 2017. A partir de 2018, apenas o uniforme novo.
Alguns itens
personalizados podem ser adquiridos na
Expressão Arte Digital – Fone: 9 6363-0246. Com Claudia. Email:
expressaoartedigital@hotmail.com

O material solicitado poderá ser adquirido nos seguintes endereços:
 Papelaria Kiara – Fone: 3461-4443. No Colégio.
 Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
 Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
 Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina
 Livraria e Papelaria Papel de Ouro – Fone: 2912-6014/
2912-6015 Rua Costa Barros, 1984, loja 3, Vila Alpina.

