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Lápis
01 lápis 6b (artes)
Canetas esferográficas azuis (ponta fina)
Caneta destaca texto
Borracha
Apontador
Tesoura
Caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores)
Estojo de canetinhas (12 cores)
Tubo de cola (90g)
Penal ou estojo
01 atlas (pode usar o adquirido no 4º ano)
01 dicionário Oxford Escolar Português/Inglês e Inglês/Português.
01 pasta de plástico com elástico
01 Massa de modelar (12 cores)
Língua Portuguesa:
01 caderno universitário 96 fls
01 bloco de fichário (tamanho A4)
01 dicionário (Houaiss, Antônio; Pequenos Dicionário de Língua Portuguesa, 1ª ed, São Paulo, Editora
Moderna)
Matemática:
01 caderno universitário 100 fls quadriculado
Régua 30 cm
Calculadora simples
Compasso simples
Ciências: 01 caderno universitário capa dura 96 fls
História e Geografia: 01 caderno universitário capa dura 96 fls (usar metade para cada disciplina)
Artes: 01 caderno de desenho folha A4
Alemão/Espanhol: 01 caderno pequeno 48 fls
Ensino Religioso: 01 caderno pequeno 32 fls

LIVROS: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.
LIVROS
DIDÁTICOS
PROJETO
ÁPIS - VERSÃO
REFORMULADA
PARA 2018
Edição a ser
disponibilizada
para venda e uso
em 2018.

EDITORA ÁTICA
Data de venda: 23 a 25 de Janeiro de 2018
Local: Escola Barão
Horário de atendimento: 7h30min às 17h30min
VALOR TOTAL: R$ 654,16 (c/ desconto)
À vista ou em 4 vezes no Cartão de Crédito Visa ou Mastercard.
Livros de Literatura:
1º semestre – Avizinha antipática que sabia Matemática (Eliana Martins)
- poderá ser adquirido de 23 a 25 janeiro na Escola Barão com a Editora Ática - R$
46,76 (c/ desconto).

2º semestre – O segredo do violinista (Eva Furnari) - poderá ser adquirido de
23 a 25 janeiro na Escola Barão com a Editora Moderna - R$ 47,52 (c/ desconto).

Observações:
 O livro de projetos integrados TIP - Edição da Barão - R$ 60,50 - será fornecido pela Escola
e incluído nas parcelas dos materiais pedagógicos - vencimento no boleto: fev. mar. e abr.
Será entregue ao estudante em sala de aula.
 Os livros de línguas estrangeiras curriculares serão adquiridos conforme as instruções no
termo de adesão do contrato e deverão ser retirados na Escola de 23 a 25 de janeiro de
2018.
 Todos os materiais deverão vir com a identificação do estudante, inclusive o uniforme.

