MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO

ANO LETIVO DE 2019

ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
(Na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 28/08/2014 para regularização
de Lista de Material Escolar anexada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2019.)
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MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO PARA USO DIÁRIO:
01 squeeze de plástico ou alumínio;
02 estojos com zíper;
01 jogo de canetas hidrográficas (24 cores);
01 caixa de lápis de cor (24 cores);
01 régua em poliestireno de 30 centímetros;
01 transferidor;
01 tubo de cola líquida;
02 colas em bastão grandes;
01 borracha macia;
02 lápis preto nº 2;
01 apontador com coletor;
01 tesoura sem ponta;
02 canetas marca texto;
01 corretivo;
03 canetas esferográficas (azul / preta / vermelha – 01 de cada cor);
01 caneta de Retro Projetor preta de ponta média;
01 pasta plástica com elástico fina transparente;
01 caderno universitário capa dura com 200 folhas;
01 Livro Didático de Espanhol da Coleção Nuevo Recreo – Editora Santillana: Volume 5
- Libro del Alumno + El Quijote para niños + MultiROM + libro digital interactivo – Edição 3
(ISBN:9788516093884) – Enviar apenas nas aulas de Espanhol.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS APENAS NAS AULAS DE ARTE:
• 01 camiseta branca grande (para ser utilizada a fim de proteger o uniforme durante as atividades
artísticas);
• 01 pasta com elástico plástica transparente de 20mm contendo:
- 01 caderno grande de desenho capa dura de 50 folhas sem seda;
- 01 pincel chato grande (nº 14), médio (nº 12) e pequeno (nº 08).
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MATERIAIS QUE PERMANECERÃO NO COLÉGIO PARA USO EM SALA DE AULA:
01 minidicionário da Língua Portuguesa;
01 tela para pintura no tamanho 20cm x 30cm;
02 blocos de papel de alta gramatura (aproximadamente140g) BRANCO A4;
02 gibis novos (evitar da Turma da Mônica Jovem devido à faixa etária);
01 revista para recorte.

LIVROS PARADIDÁTICOS: solicitamos gentilmente que providenciem os livros em qualquer livraria
no prazo estabelecido, a fim de que todos estejam com o material quando o mesmo for trabalhado
em sala de aula.
• 1º BIMESTRE (início dia 28/01): “Todo mundo é misturado”, de Beth Cardoso – editora Escarlate.
• 2º BIMESTRE (início dia 08/04): “Ludi na Chegada e no Bota-fora da Família Real”, de Luciana
Sandroni – Escarlate.
• 3º BIMESTRE (início dia 01/08): “Quem matou o saci?”, de Alexandre de Castro Gomes – editora
Escarlate.
• 4º BIMESTRE (início dia 30/09): “Dedé e os tubarões”, de Alessandra Roscoe e Leo Cunha –
editora Escarlate.
IMPORTANTE: Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na primeira reunião de pais e mestres para
docente responsável. Os demais pertences deverão ser enviados na mochila no primeiro dia de aula. TODOS OS ITENS
DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO E FASE DO ALUNO. Solicitamos atenção quanto à reposição
de alguns materiais ao término dos mesmos.
OBSERVAÇÃO: Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste de Conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público.

