LIVROS DE LITERATURA 2019
I TRIMESTRE
1.
A Tulipa Negra. Alexandre Dumas; tradução e adaptação
Francisco Balthar Peixoto. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2013.
2. Dom Quixote. Miguel de Cervantes, adaptação Michael
Harrison. 1ª edição. São Paulo: Ática, 2017. Coleção: O Tesouro
Clássicos Juvenil.

dos

II TRIMESTRE
1. Os Miseráveis. Victor Hugo; tradução e adaptação Antonio
Carlos Viana. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2013.
2. Príncipe de Astúrias: o Titanic brasileiro. Isabel Vieira. 1ª
edição. São Paulo: Moderna, 2014, Coleção Veredas.
III TRIMESTRE
1. Veneno digital. Walcyr Carrasco. São Paulo: Ática, 2013.
Série Sinal Aberto.
2. Frankenstein. Mary Shelley, adaptação de Cláudia Lopes.
5ª edição. São Paulo: Scipione, 1997. Coleção: Reencontro
Literatura.

SUPER CÉREBRO
Material Didático
Coordenação do Super Cérebro
Contato: 99917-9580

CONTATO (COORDENAÇÃO): 3215.2922 / 99171-0231
E-MAIL: rosanefundamental2@gmail.com

Nossos parceiros:

MATERIAL DIDÁTICO:

✓ É obrigatório o uso do uniforme completo desde o 1° dia de aula, conforme dita o
Regimento Escolar.
✓ A escolha da livraria para a compra do material escolar fica a critério da família.
✓ Procure adquirir todos os livros (didáticos e literários) no início do ano letivo, pois, após este
período, as editoras os recolhem das livrarias e o(a) estudante corre o risco de não conseguir
o exemplar.
Observação: O 1º toque é dado 5 minutos antes do início das aulas (7h15min às 12h30min), pois os
alunos deverão estar em sala de aula aguardando o (a) professor (a). O estudante que chegar
atrasado no 1º horário terá o devido registro na agenda e acesso à sala de aula no 2º horário. O
responsável deverá vir à escola após 3 (três) registros de atrasos. A tolerância é de 10 minutos,
após o toque.
MATERIAL DE USO DIÁRIO DO(A) ALUNO(A) DE ACORDO COM O HORÁRIO
Caderno, lápis, caneta, borracha, apontador (não aceitamos estilete), régua, compasso, esquadro,
transferidor, cola e tesoura.

UNIFORME DIÁRIO – COMPLEXO DE ENSINO ED/HC
●Vestido branco, conforme modelo determinado
pela escola e/ou camiseta branca e calça azul
tactel com elástico, ambas com logomarca.
●Para a Educação Física, camiseta branca e calça
de tactel azul, ambas com logomarca.
●Os tênis, as meias de canos longos e os cadarços
devem ser totalmente brancos, sem detalhes
coloridos.
● 9º ano: A calça deve ser branca tradicional, sem
detalhes coloridos e sem rasgões.

●Camiseta branca e calça verde tactel com
elástico, ambas com logomarca.
●Para a Educação Física, camiseta branca e
calça de tactel verde, ambas com logomarca.
●Os tênis e os cadarços devem ser
totalmente pretos. As meias brancas, de
canos longos, sem detalhes coloridos.

OBS.: O casaco institucional compõe o nosso uniforme. O aluno pode optar pelo branco, azul
ou verde, com o brasão da escola bordado. Não aceitamos blusas/camisas curtas. Procure
adquirir a numeração adequada.
LOCAIS DE VENDA DOS UNIFORMES (EXCETO FARDA BRANCA DA ED):
- Bella Cor – Centro de Convivência Clara Camarão – Tel.: 3222-0708
- Sport Mais Colegial – Rua Mossoró, 345 – Tel.: 3221-0708 / 3081-4567

