
RELAÇÃO DE MATERIAIS ADOTADOS - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS
Qualidade em Educação

LIVROS PARADIDÁTICOS:

? 01- Mini Dicionário da Língua Portuguesa;
? 01- Mini Dicionário Inglês / Português;
? 01- Agenda Escolar - (Uma página por dia);
? 01- Caderno para Português;
? 01- Caderno para Matemática;
? 01- Caderno de matérias.
? 01- Estojo com lápis, caneta, borracha e apontador.

COOPEB - Cooperativa 

Educacional de Barreiras

Tel./Fax: (77) 3611.5928

 (77) 3612.2577

pedagogico@coopeb.g12.br

www.coopeb.g12.br

COOPEB - Cooperativa 

Educacional de Barreiras

Rua Coopeb, 268 - Recanto dos Pássaros 

47808-030 - Barreiras - BA - Brasil

Tel./Fax: (77) 3611.5928

 (77) 3612.2577

pedagogico@coopeb.g12.br

www.coopeb.g12.br

COLEÇÃO FUNDAMENTAL SAS -  VENDIDA NA ESCOLA
LIVROS DIDÁTICOS:

? 01- Mini Dicionário da Língua Portuguesa;
? 01- Mini Dicionário Inglês / Português;
? 01- Agenda Escolar - (Uma página por dia);
? 01- Caderno para Português;
? 01- Caderno para Matemática;
? 01- Caderno de matérias.
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ESCOLA PARCEIRA DO

6º, 7º e 8º Ano do Ensino Fundamental - Fase II
2021

? 01- Marca texto.
? 01- Caneta Azul.

MATERIAL INDIVIDUAL: 

MATERIAL INDIVIDUAL: 

Início das aulas: 25 de Janeiro de 2021

? 01- Caderneta para a construção do mini dicionário de História.

O UNIFORME ESCOLAR é vendido na Jhontrick - Malharia e Serigraa e o seu uso é 
obrigatório em todas as atividades escolares e para todas as séries.  

O uniforme da Educação Física (camiseta padrão, bermuda ou legging padrão e tênis) é 
obrigatório para a entrada do estudante na atividade, bem como no ambiente escolar.
              Início das aulas: 25/01/2021 (Segunda-feira). 

 Os livros paradidáticos de leitura obrigatória fazem parte do Projeto 
Árvore de Livros. 
 Todo o acervo foi elaborado observando-se a idade do estudante e as 
recomendações literárias do Ministério da Educação. 
 A aquisição será feita pela família. 
 O custo anual é de R$99,00 (noventa e nove reais) dividido em 10 

parcelas de R$9,90
 

(nove
 

reais e noventa centavos).
 

 
Além dos livros de leitura obrigatória, cada estudante terá a sua 

disposição cerca de 30 mil títulos
 

e o acompanhamento de leitura é gerenciado 
pela plataforma e incentivado pelo professor.

 
 

A adesão é feita diretamente pelo Portal da Árvore de Livros. Nele 
constam os cadastros de nossos estudantes e o código para pagamento. 
(arvore.com.br)
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