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MATRÍCULAS 2020 

Ensino Fundamental II 6º ANO 

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E DE APOIO 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

  

 

SISTEMA FARIAS BRITO 

Material didático desenvolvido para facilitar a contextualização e a interação com os assuntos 

estudados, trabalhando inúmeras habilidades e competências com os alunos para estimular 

resultados mais expressivos. 

Aproxima os conteúdos ao cotidiano dos alunos, proporciona um conhecimento real por meio 

da vivência e facilita a troca de experiências. 

Atualizado de acordo com a BNCC. 

 

RECURSOS DIGITAIS 

 Plataforma de Conteúdos LMS: Solução flexível que permite a personalização de todos 

os aspectos da formação em sala de aula. 

 Livro Digital: Ferramenta para alunos acessarem conteúdos didáticos de maneira interativa. 

 Plataforma Evolucional: Simulado ENEM e Vestibulares (9º ano e Ensino Médio). 

 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

  

 

Para a realização das aulas, os alunos encontrarão um espaço ambientado e organizado, além 

dos recursos tecnológicos para uso durante o trabalho em equipe, de acordo com cada 

segmento. 

 

Contando com subsídios para a construção da autonomia, do protagonismo, do pensamento 

colaborativo e da capacidade de criação nos alunos, o EXLABi estimula a curiosidade, 

desperta o interesse pela aprendizagem potencializa o processo de desenvolvimento de todos 

os envolvidos 

 

Atualizado de acordo com a BNCC. 

 

ORIENTAÇÕES | OBSERVAÇÕES: 

 

 MATRÍCULA DE ALUNOS NOVATOS 

 Para matrícula de alunos novatos são necessários: 01 foto 3x4; cópia de registro; histórico escolar; uma pasta para 

documentos; comprovante de pagamento do colégio anterior. 

 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 

 Matrículas abertas: de 04/11 a 20/12 de 2019. 

 

 MATRÍCULA DE ALUNOS VETERANOS 

 Matrículas abertas: de 04/11 a 20/12 de 2019. 

 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 

 Boleto do colégio quitado 2019. 

 

 IMPORTANTE: 

 Todos os alunos deverão adquirir uma licença da Agenda Edu, que oferece acesso a toda a família; 

 Os livros são indispensáveis, não aceitaremos livros de segunda mão e do professor; 

 Todos os alunos deverão apresentar-se com uniforme completo desde o primeiro dia de aula: 
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 CAMISETA PADRÃO DO COLÉGIO 

(OBSERVAÇÃO: Não serão permitidas camisetas de 

datas comemorativas, de feiras ou outros eventos 

ocorridos na escola); 

 

 CALÇA PADRÃO DO COLÉGIO (AZUL MARINHO, 

EM BRIM) (OBSERVAÇÃO: Será permitido ao aluno o 

uso de calça jeans); 

 
 

  
 

 SAPATO OU TÊNIS NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO OU AZUL ESCURO – CORES DO 

COLÉGIO –, VER MODELOS ABAIXO (OBSERVAÇÃO: Não será permitido o uso de sapatos ou tênis com cores 

extravagantes); 
 

    
 

 

 

 O aluno deverá zelar também por sua aparência pessoal, se apresentado diariamente com o fardamento bem cuidado. 

 

 MATERIAL INDIVIDUAL: 

 01 régua 30 cm. 

 01 par de esquadros e transferidor. 

 01 compasso. 

 01 tesoura escolar sem ponta. 

 01 caderno universitário, capa dura, 15 matérias. 

 01 caderno universitário, 100 folhas (Redação). 

 02 borrachas.  

 02 lápis grafite. 

 01 apontador com coletor. 

 02 canetas esferográficas pretas. 

 01 dicionário de Português c/ nova ortografia 

(Sugestões: Houaiss ou Aurélio). 

 01 dicionário de Inglês (dicionário escolar Inglês-

Português / Português-Inglês).  

 

 INÍCIO DAS AULAS: 

 Dia 21 de janeiro de 2020. 

 

 HORÁRIO DAS AULAS: 

 Turno Matutino: 07:00h às 11:30h. 

 

 PROPOSTAS DE GRADE OPCIONAL PARA 2020 

 Aulas de complementação e revisão de conteúdos. 

 Projetos educacionais. 

 Participação em olimpíadas nacionais. 

 Atividades esportivas. 

 

Mais informações com a diretoria, secretaria e setor financeiro.  

Desejamos um ano de 2020 de muitas vitórias para todos! 

Atenciosamente, 

A Direção e Coordenação Pedagógica. 


