LISTA DE MATERIAL
ESCOLAR
5º ANO - 2019

PORTUGUÊS
01 caderno universitário capa dura de 100 folhas
(aproveitar o caderno de 2018)
01 minidicionário com nova ortografia
BIBLIOTECA
01 pasta plástica fina com elástico
01 gibi
LIVROS:
1º Bimestre
“O segredo do violinista”
Autora: Eva Furnari – Editora Moderna
2º Bimestre
“Um girassol na janela”
Autor: Ganymédes José – Ed. Moderna
3º Bimestre
“A Mina de Ouro”
Coleção Cachorrinho Samba – Autora: Maria
José Dupré – Editora Ática
4º Bimestre
“A lenda de Su”
Autor: Tiago de Melo Andrade – Editora
Melhoramentos
CIÊNCIAS
01 caderno universitário de 100 folhas (aproveitar
o caderno de 2018)
01 caneta marca texto amarela
MATEMÁTICA
01 caderno universitário de 100 folhas
01 caderno universitário capa dura 100 folhas
INGLÊS
01 caderno universitário capa dura de 100 folhas
(Aproveitar o de 2018)
TÉCNICAS DE REDAÇÃO
03 envelopes 33 X 23 cm para armazenar as
redações
HISTÓRIA E GEOGRAFIA
01 caderno universitário (Aproveitar o de 2018)
MÚSICA
01 caderno de música (reutilizar o de 2018)
01 flauta soprano
ARTE

Uso individual:
O material de uso individual deve ser entregue na
primeira aula de Arte, se possível dentro da caixa
de madeira ou de sapato, etiquetada com nome
do aluno (pode-se aproveitar a caixa do ano
passado).
01 bloco de papel canson creme
01 caixa de lápiz aquarelável
Tesoura sem ponta
01 Jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
Tinta guache 5 cores
Pincéis nº 12 (chato) - nº 0 (redondo)
Plástico 0,50m x 0,50m para forrar mesa
01 avental de EVA
Potes para lavar pincéis/ 01 pano de prato velho
para limpar pincéis / Toalha para secar as mãos /
Meio pano de prato velho para limpar pincéis
Lápis grafite nº 4
01 tinta relevo
01 lápis 6B
1 lixa de unha
Uso geral:
01 folha de papel crepom laranja
01 folha de papel crepom azul
01 pacote de bexiga branca
02 colas grandes
01 kit off set
01 pasta de elástico para provas (5 cm)
03 folhas EVA glitter (1 prata, 1 azul, 1 laranja)
01 folha de color set verde
O material deverá ser entregue no dia da aula de
Arte, dentro de uma caixa de madeira ou sapato,
todo etiquetado com nome do aluno, para a
Assistente de Sala (alguns materiais podem ser
reaproveitados de um ano para o outro, exceto a
tinta guache). Trazer a pasta com todos os
trabalhos do ano anterior.
MATERIAL COMUM PARA TODAS AS DISCIPLINAS
01 pasta de plástico para as provas (5cm)
20 folhas de papel almaço pautado (com margem
dos dois lados)
01 pacote de sulfite A4 (500 folhas) para provas,
atividades em classe, trabalhos e projetos.
Este material deverá estar sempre na bolsa do
aluno: 03 Lápis pretos / 01 cola / 01 Caixa de
lápis de cor / 01 Régua / 01 Borracha / 1 caneta
azul / 1 tesoura sem ponta
A agenda 2019 será fornecida pelo Colégio
(com 1 folha por dia) – uso obrigatório
LEMBRETE:
Todo material deverá constar o nome do aluno.
O material deverá ser separado por disciplina.
Início das Aulas: 28/01/19 (segunda-feira)
Horário: 7h às 11h30
Obs: Na primeira semana de aula, os alunos
sairão todos os dias às 11h30.
UNIFORME: calça ou bermuda azul marinho ou
jeans e camiseta do Colégio.

