| LISTA DE MATERIAL 2019
| 9º ANO - E. FUNDAMENTAL II
Prezados Senhores Pais,
Para o ano letivo de 2019, contamos com o apoio de vocês na parceria família-escola para o bom
desenvolvimento de nosso Projeto Político Pedagógico Pastoral. Relacionamos abaixo os materiais a serem
utilizados nas aulas durante o ano letivo. Sugerimos que o(a) aluno(a) de 9º ano utilize caderno ou ﬁchário
divididos por disciplinas para que haja melhor organização em sala de aula, facilitando sua rotina de estudos.
1. Material didático: o acesso a compra estará liberado a partir de 19 de novembro de 2018.
·Material Didático Digital: site http://loja.edebe.com.br
·Livro de Inglês:
INGLÊS: CONNECT 4 SB + WB COMBO VER ED – CAMBRIDGE
Local de compra:
SBS: Avenida Barão do Rio Branco, 905. Jd. Esplanada |Tel.: (12) 3942-3016 / Fax.: (12) 3942- 29 24
Disk livros: R. Bambui,60 – Jardim Satélite Tel. (12) 3935-1335
JET Play Loja Online: www.jetplay.com.br | Atendimento: contato@jetplay.com.br
Livraria SP - Simone Peixoto: contato@livrariasp.com.br |Tel: (12) 9.9605-9134 / 3907-5322
2. Livros Paradidáticos: serão solicitados no início do ano letivo.
Orientamos que existem três opções para a aquisição do material didático: Pacote Digital + Todos os
impressos, Pacote Digital + Complementares e Pacote Digital. A Editora Edebê está em constante diálogo
com a comunidade educativa, ouvindo e respeitando as necessidades das famílias e das escolas. Dessa
forma, desde 2018 a Editora tem oferecido possibilidades para os alunos adquirirem o material didático
com mais facilidade.
Para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a partir da campanha 2019, o material didático da Editora
Edebê será disponibilizado na plataforma de venda, de forma a cumprir a legislação vigente e o Termo de
Ajuste de Conduta ﬁrmado com o Ministério Público, em mais de uma opção.
Recomendamos a aquisição do Pacote Digital + Todos os impressos ou Pacote Digital +
Complementares (Livro de Espanhol), caso o responsável faça a opção de outro pacote, o livro de
Espanhol deverá ser adquirido, pois o uso é obrigatório.
3. Dispositivo para acessar o MDD: Para acesso ao MDD os dispositivos deverão ter as seguintes
especiﬁcações técnicas:

4 - Materiais exclusivos por área:

Orientações Gerais para organização do ano letivo 2019:
- Início das aulas: 28 de janeiro de 2019.
- A Reunião de Pais dos 9ºs anos será no dia 05 de fevereiro de 2019, às 19h30 no Espaço Cultural
Dom Bosco.
- Os alunos deverão encontrar-se na escola, 5 minutos antes do início das aulas. Solicitamos
pontualidade na hora da entrada e no término do período.
- Os materiais de uso pessoal (escolar e uniforme) devem estar identiﬁcados.
UNIFORME ESCOLAR:
- Constitui fator de “segurança” para todos, por isso, seu USO É OBRIGATÓRIO:
- O uniforme deve ser usado desde o 1º dia letivo, inclusive quando o aluno vier à escola para atividades
extracurriculares, no período oposto às aulas.
- Portanto, somente UNIFORMIZADO o aluno terá acesso às dependências da escola.
- Endereços das CONFECÇÕES AUTORIZADAS, que assumiram conosco o compromisso de
confeccionar os uniformes conforme modelo padrão:
1 – ATTELIER VISUAL
2 – BYLILA
3 – MALHARIA CATARINENSE
4 – RM Confecções
5 – MANIA de Uniformes
6 – MORATHI Uniformes
7 - SILICOTEX

|

Rua Tupã, 210 – Jardim Paulista
Av. Ouro Fino nº 430 – Bosque Eucaliptos
Av. Nélson D'ávila, 990 – Centro
R. Augusto Edson Elhke, 40 – Ed. Boulevard Apolo
Av. Heitor Villa Lobos, 1027 – Vila Ema
Av. Ouro Fino, 1.100 – Bosque dos Eucaliptos
Av. Pensilvânia,193 - Jardim Florida, Jacareí - SP

|

Tel. 3941-4510
Tel. 3922-5544
Tel. 3206-4685
Tel. 3923-8783
Tel. 3921-0724
Tel. 3917-6029
Tel. 3962-2255

ATENÇÃO: Existem algumas confecções e pessoas não autorizadas, copiando com erro o modelo do
uniforme do ISJ. Pedimos a atenção dos senhores pais para este fato, pois falhas e modiﬁcações do
modelo não serão aceitos pela escola.

