Lista de Material Individual – 5º ano- Ensino Fundamental
USO INDIVIDUAL
03 fotos 10x15 da criança e duas da família
01 caderno quadriculado 1x1 - capa dura - 100 folhas (tamanho A4)
01 caderno espiral 96 folhas- capa dura (folhas brancas e sem desenhos)
01 caderno brochura Amarelo 48 folhas
01 caderno brochura Azul 48 folhas
01 caderno brochura Vermelho 48 folhas
01 estojo grande com:
02 apontadores com depósito
02 borrachas brancas
01 caneta marca texto – amarelo
01 caneta esferográfica – azul
01 caneta esferográfica – verde
02 colas em bastão 20g
03 lápis preto 2B (grafite comum)
01 mochila
01 caixa de lápis de cor – 24 unidades
01 régua 30cm
01 tesoura pequena sem ponta
01 bloco de folhas de fichário
02 pastas catálogo com 50 plásticos cada uma (provas/trabalhos)

INGLÊS (material exclusivo das aulas de inglês)
01 caderno brochura 48 folhas Verde: capa dura (pequeno)

MÚSICA (material exclusivo das aulas de música)
01 flauta doce soprano – Germânica Yamaha

LIVROS DIDÁTICOS:
Apostila do Sistema Anglo de Ensino, encapadas com Contact e etiquetadas.
Livro Caligrafia 5 - Coleção Zigue Zague – Editora Scipione
01 Atlas Geográfico – Ciranda Cultural ou Melhoramentos ( Capa simples)
Minidicionário da Língua Portuguesa atualizado com o Novo Acordo Ortográfico (sugestão: Mini
Aurélio)
01 Agenda Escolar – uso obrigatório da agenda adotada pelo Colégio (será entregue aos alunos
na 1ª semana de aula).

LIVROS PARADIDATICOS:
1º Bimestre: O Segundo para sempre – Autor: Collin Thompson - Editora: Escarlate
2º Bimestre: O Pequeno Princípe- Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Férias: Detetive Siqueira em: O Rapto da Primavera – Autor: Dionísio Jacob - Editora: FTD
3º Bimestre: Malala, a menina que queria ir para a escola – Autor: Adriana Carranca - Editora:
Companhia das Letrinhas
4º Bimestre: De onde você veio? - Autores: Liliana Lacocca, Michele Lacocca- Editora- Ática.

Início das aulas para todos os alunos: 24/01/2018
O material escolar e os livros paradidáticos estarão à venda na papelaria do Colégio. Os
mesmos deverão ser etiquetados com nome e série do aluno.
Uniforme: o uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para os alunos do Colégio,
da Educação Infantil ao Ensino Médio. (Solicitamos que identifiquem todas as peças do uniforme
com nome completo).

