
            RELAÇÃO DE MATERIAIS/ 2019 
 

Rua Demétrio Ribeiro, 143 – Rio Marinho – Vila Velha  - CEP 29112345 – Tel. : (27) 3326 3001 / 9 9871 0124 
E-mail: movimentodosaber@gmail.com / site: www.movimentodosaber.com.br 

 

6º ao 9º ano/9 - ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Material Individual do aluno 

 
1 caderno de 12 matérias (repor assim que necessário) 
1 minidicionário da Língua Portuguesa 
1 minidicionário de Língua Inglesa  
1 pasta catálogo (50 folhas) 
1 pacote de papel criativo 
500 folhas de papel A4 (branca) 
 
 
1 ESTOJO CONTENDO:  lápis ou lapiseira, borracha, apontador (se necessário), tesoura ponta 
grossa, canetinha (12 cores), 1 cola (90g) ou bastão, lápis de cor (12 cores), régua, 1 transferidor 
360, 1 compasso (ponta de plástico) 1 caneta azul e 1 vermelha.  
 
 
 
 
 

 

Observações importantes: 

• Todo o material individual deverá ser identificado, com o nome do aluno e da turma; 

• Os materiais deverão ser entregues a equipe de recepção, organizada especialmente para esse recebimento, no 

período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro/2019.  

• Início do ano letivo: 04 de fevereiro (segunda-feira) /2019. 

• Horário de aula das turmas:  07h às 11h20 (matutino)  

• Reunião de pais: 08/02/2019 (sexta-feira) MANHÃ: 07H ÀS 08H  

• O uniforme escolar poderá ser encontrado na seguinte loja:  

 

NILZA MODAS: (27) 3226- 2959 
Rua Jacinto Admiral, 816 – Cobilândia (Rua da feira) - (Ed. Infantil ao 9º ano) 

 

Meninas: Camisa branca (com ou sem manga),  bermuda ciclista ou calça de helanca, corsário de tactel.  

 

Meninos: Camisa branca (com ou sem manga), bermuda de tactel.  

MATERIAL DIDÁTICO  
SISTEMA DE ENSINO POSITIVO – 6º ao 9º ano 

 
VOLUME 1 / VOLUME 2/ VOLUME 3 / VOLUME 4 – 

CADA VOLUME CONTÉM: 
- Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Filosofia, Arte, Língua Inglesa. 
 
 

 

VALOR R$ 840,00 4 x no cartão 
 

Valor à vista (somente no dinheiro) R$ 785,00 
 

mailto:movimentodosaber@gmail.com

