Colégio Sinodal Gustavo Adolfo
“O teu futuro se constrói aqui!”

Rua Miguel Tostes, 425 - São Cristóvão - Lajeado - RS
Fone/Fax: 3714-3214 / 3748-2730 - Site: www.gustavoadolfo.com.br

Lista de materiais para o ano de 2018
6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

Cadernos:


Cadernos grandes para 12 disciplinas;

Dicionários:


Dicionários: Língua Portuguesa, Língua Alemã e
Língua Inglesa (Michaelis ou Langenscheidt, Oxford
ou Password).

Um estojo escolar contendo:










02 lápis n° 02;
02 canetas esferográficas azuis;
01 caneta esferográfica preta;
01 caneta esferográfica vermelha;
01 apontador;
01 borracha branca macia;
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola pequeno;
01 caneta marca texto;

Livros Didáticos:


Solução
integrada
educativa
Kit
Moderna
Compartilha (adquirida somente por meio do portal
www.modernacompartilha.com.br):



Coleção Araribá Plus – 4ª Edição, Editora Moderna
(disciplinas: Português, Matemática, Ciências,
Geografia e História);



Língua Inglesa - Students for PEACE - 1. Autor:
Eduardo Amos. Editora Richmond. Edição 2015.



Língua Alemã – O livro didático será adquirido no
mês de fevereiro via escola, pois o mesmo é
importado da Alemanha.



Os livros a serem adquiridos fora do Kit Moderna,
poderão ser encomendados na Livraria Wessel de
Lajeado, com entrega para fevereiro/2018;



Ainda, informamos que há espaço disponível no site
da instituição http://www.gustavoadolfo.com.br/ para
compra e venda de livros usados de anos anteriores.

Material para uso interdisciplinar:
 01 régua 30 cm;
 01 pasta elástica tamanho ofício;
 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
 1 pendrive de no mínimo 4Gb;
 Tablet – opcional;
 01 bloco de folhas A3;
 Bloco timbrado*;
 Agenda Escolar*;
* Material deverá ser adquirido na secretaria do
Colégio no início do ano letivo).

Importante:
Todo o material deve estar devidamente
identificado com o nome do estudante.
Observações:


A agenda escolar será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de abril (deve vir com os
dados de identificação preenchidos e nome na capa).





Os livros da Editora Moderna, adquiridos via portal, devem ser retirados na biblioteca do colégio no período
de 07 a 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve ser apresentada no momento da retirada.
Os livros de leitura obrigatória por trimestre serão indicados no início do ano letivo.
Saídas de campo, viagens e retiros serão alinhados através de comunicados e reuniões. O valor
correspondente será acertado com autorização via DOC escolar.

