CENTRO EDUCACIONAL CASULO
Rua Daniel Carlos Vidal, s/nº.Nova Cidade – Rio das Ostras – RJ Cep:28890-000
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portarias 6328/85, 8807/88 DAT.
1079/91 COE/E e Parecer nº 075/99 CEE - RECONHECIMENTO: Parecer 228/90 CEE

LISTA DE MATERIAL – 2018
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II
Material individual:
1 unid.
Agenda Escolar com data e uma página por dia. Uso obrigatório;
1 unid.
Régua de 30cm;
1 unid.
Cola branca;
1 cx.
Canetinha fina (12 cores);
1 cx.
Lápis de cor (12 cores);
1 unid.
Borracha, caneta, lápis ou lapiseira;
1 unid.
Marca Texto;
1 unid.
Tesoura;
Caderno para as disciplinas (português, matemática, ciências, inglês, história, redação e geografia);
- Não será permitido o uso de fichário.

Material individual de artes:
1unid.
Pasta tipo maleta A4, para disciplina de artes com:
1 unid
Bloco de papel canson A4 (branco)
Estojo para os materiais de artes com:
2 unid.
Lápis preto 6B; (artes)
1cx
Giz de cera (12 cores)
1
Tesoura sem ponta
1
Cola branca ou de isopor
O material individual também será utilizado na disciplina de artes.
OBS: - Repor estes materiais sempre que necessário. Outros materiais poderão ser solicitados
ao longo do ano letivo de acordo com a necessidade do aluno ou com o trabalho a ser
desenvolvido.
 LIVRO: Produção de Texto Tatiane Brugnerotto e Rosemeire Alves. 6° ano. Editora FTD. (Livro didático usado na
disciplina de Redação).
 Minidicionário Língua Portuguesa conforme o novo acordo ortográfico (sugestão: Mini Dicionário Aurélio ou
Silveira Bueno)
Todos os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos na secretaria da escola.
LIVROS PARADIDÁTICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2018:
 Título: Aquecimento Global não dá rima com legal.
Autor: César Obeid
Editora: Moderna
 Título: Odisseia
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
 Título: A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Autor: Júlio Verne
Editora: Salamandra

Início das aulas: 05 de fevereiro de 2018.
Horário
Manhã: 07h10min às 12h.
Tarde: 13h às 17h 50min.
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UNIFORME ESCOLAR
Conforme o Manual da Família, o objetivo do uniforme é a segurança,
padronização, organização e a identificação de nossos alunos. Por isso, é obrigatório o
uso do uniforme nas dependências da Escola no horário normal das aulas, em aulas
especiais que aconteçam no contraturno ou aos sábados, como também nas atividades
extraclasses (passeios, excursões, visitas, etc.).
Nosso uniforme é composto por:
 Camisa ou camiseta da escola;
 Calça legging azul marinho ou bermuda tactel da escola;
 Calça ou bermuda jeans azul escuro, sem rasgo, acessórios ou estampas;
 Agasalho e calça de moletom da escola;
 O uso de tênis é obrigatório para acompanhar o uniforme todos os dias;
 Não é permitido o uso de boné, touca e ou chapéu;
 Por uma questão de segurança, não é permitido o uso de sandálias de salto,
sandálias de tiras finas, botas e chinelos;
 Nas aulas de Educação Física, o aluno deverá, obrigatoriamente, vir uniformizado e
de tênis, não podendo vir de calça jeans.
 Preferencialmente, todo o uniforme deverá conter nome e série do aluno. A escola
não se responsabilizará por uniformes e materiais perdidos.
Modelos dos uniformes:
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