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MATERIAL DE USO PESSOAL
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02 cadernos de 10 matérias para uso durante o ano;
01 caderno tipo ata para redação (96 folhas);
Caneta azul, vermelha, lápis preto e borracha;
01 compasso;
01 esquadro;
01 régua 30 cm;
01 transferidor;
01 tesoura;
01 tubo de cola branca líquida;
01 conjunto de caneta hidrocor 12 cores;
01 conjunto de lápis de cor 12 ou 24 cores;
01 lápis 6B;
01 pasta classificadora ou pasta catálogo com 30 plásticos para Arte;
01 pacote de papel Color Criativo- Para a aula de ARTE - Entregar no 1º dia de aula.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Durante o ano poderão ser pedidos materiais complementares para
uso da disciplina de ARTE, conforme atividades específicas.

MATERIAL PARA ESTUDO E PESQUISA
➢ Gramática: Texto, reflexão e uso – Volume único – 5ª edição reformulada, 2016 William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Ed. Saraiva.
➢ Língua Portuguesa - Minidicionário à escolha para uso na escola e em casa.
➢ Inglês – Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês, à escolha, para uso na
escola e em casa.

LIVROS DIDÁTICOS
Livraria e Editora – APAB.
Rua 68, nº 95, Centro.

(62) 3921 1179

LIVROS LITERÁRIOS
(DEVEM SER GUARDADOS EM CASA)

12345-

A invenção de Hugo Cabret - Brian Selznick - Editora SM.
Vidas Secas - Graciliano Ramos- Editora Record.
Extraordinário - R. J. Palácio - Editora Intrínseca Ltda.
Diário de Anne Frank- Anne Frank - Editora Record.
Raízes do Protestantismo – Alex Cabral – Editora Kelps.

Além dos livros citados acima, os alunos lerão os livros da biblioteca e do acervo da escola.

UNIFORMES
➢ Camiseta branca com recorte azul marinho e filete amarelo;
➢ Calça (modelo capri ou tradicional) azul marinho, com o logotipo do IPE, ou Jeans azul marinho
ou preta, lisa e sem estampas;
➢ Calça legging com saia ou Bermuda suplex com saia com o logotipo do IPE;
➢ Bermudão no joelho de tecido jeans azul marinho ou preto, sem estampas.
➢ Os meninos terão a opção da bermuda na microfibra ou na elanca azul marinho;
➢ Blusa de frio azul marinho com o logotipo do IPE - obrigatória.
➢ Tênis ou sandália de amarrar.
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Bermuda azul marinho com o logotipo do IPE para os meninos;
Legging com saia para as meninas: azul marinho com o logotipo do IPE;
Camiseta: a mesma do uniforme diário;
Tênis e meia.
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