5º ANO

LISTA DE MATERIAIS - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL
PARA USO DIÁRIO – trazer diariamente na mochila, IDENTIFICADOS COM NOME E TURMA

•

01 estojo contendo 02 lápis pretos nº 2 ou 01 lapiseira 2.0 (espessura mínima de grafite recomendada 0,9mm), 02 borrachas, 01 apontador com depósito, 02 canetas
marca texto de cores diferentes, 01 caneta para contorno Stabilo* (point 88/fine 0,4 – preta), 01 régua de 15 cm, 01 tesoura sem ponta (preferencialmente Tramontina* ou
Mundial* pela qualidade, corte e tamanho), 01 cola bastão 40g (preferencialmente Scotch*), 02 canetas esferográficas preta ou azul para uso diário, 02 canetas coloridas
para uso diário e 01 corretivo em fita de boa qualidade.
• 01 tubo de cola emulsão branca – 90g (preferencialmente Polar* pela qualidade do líquido e característica do bico).
• 01 estojo leve e prático com: 01 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais), 01 estojo de hidrocor com ponta fina (12 cores ou mais), 01 conjunto giz de cera Twist Noris Club –
Staedtler (reaproveitar o utilizado no 4º ano em 2017), 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it notas* e 01 pacote de marcadores de páginas
removíveis coloridos, tipo Post-it Flags Languettes Banderitas*.
• 01 pasta catálogo com espiral (GVM)*, com 20 sacos plásticos de boa qualidade e de fácil manejo pelos alunos.
• 01 pendrive 16GB (o mesmo utilizado no 4º ano em 2017)
• Agenda Escolar - será entregue na 1ª semana de aula e o valor será repassado no DOC de 05/03/2018.
Todo material de uso pessoal deverá ser revisado periodicamente pela família e reposto quando necessário.
Primeiro dia de aula – Entregar para a professora tutora
PARA USO EM SALA DE AULA: Os materiais deverão ser entregues no 1º dia de aula, em uma sacola com identificação interna e externa.
• 01 pacote de folhas sulfite tamanho A4 75g coloridas: rosa, azul, verde, amarela ou marfim
• 05 sacos plásticos sem furos tamanho A4 sem tarja branca
• 05 envelopes coloridos de diferentes tamanhos
• 01 pacote de folhas color set A4 120g coloridas, tipo Bloco Criativo* ou Lumi Paper*
• Entregar para a professora tutora a Pasta Arquivo Avaliativo do 2º ao 5º ano – pasta que está sendo ao longo da escolaridade para revelar a trajetória de desenvolvimento
da criança (não retirar avaliações dos anos anteriores). Para famílias novas: 01 pasta catálogo (GMV)* com espiral de 20 plásticos de boa qualidade, na cor azul ou verde.
MATERIAL QUE FICARÁ NO ARMÁRIO DA SALA DE AULA
• 1 dicionário – o mesmo utilizado nos anos anteriores. Sugestões: Houaiss, Silveira Bueno, FTD; Cegalla, Nacional; Mini Aurélio, Positivo

MATERIAIS PARA OS COMPONENTES CURRICULARES
Os materiais das aulas deverão ser trazidos conforme o horário que será divulgado no site da Escola, antes do início das aulas.
ARTE
• Estojo completo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinha
hidrocor (o mesmo utilizado em sala de aula). Repor o material quando
necessário.
• 01 camisetão usado, bem grande, de manga curta, para pintura, identificado
com nome do aluno.
CIÊNCIAS
• 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é fundamental a
qualidade do espiral, a gramatura e resistência das folhas)
• Material de referência de Ciências** – Produzido pela Escola.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Orientações para prática esportiva: uniforme adequado e uso de tênis.

•

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
• 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é fundamental a
qualidade do espiral, a gramatura e resistência das folhas)
• Material de referência de História e Geografia I, II e III** – Produzidos pela
Escola.
• Livro – CordelÁfrica
Autor: César Obeid
Editora: Moderna
ISBN 9788516093648
Obs.: O livro será utilizado a partir do início do mês de maio.

•

Atlas Geográfico
Autor: Vera Caldini e Leda Isola
Editora: Saraiva
ISBN 9788502205352

Obs.: O mesmo utilizado no 4º ano em 2017.

** A Escola produz seus polígrafos de referência dos componentes
curriculares do 5º ano, substituindo a utilização de livros didáticos. A taxa
será dividida e repassada nos DOC´s de março a dezembro.
* A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e
facilidade de manuseio dos materiais, questões consideradas essenciais
para a faixa etária das crianças.

LÍNGUA INGLESA
• 1 caderno de 48 folhas pequeno
• 1 dicionário – Sugestão: Oxford Escolar Ing-Port/ Port-Ing
Editora: Oxford do Brasil
ISBN 9780194419505
• Livro: Our World – Combo Split 3B
Editora: Cengage Learning
National Geographic
ISBN 9781285606330
LÍNGUA PORTUGUESA
• 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é fundamental a
qualidade do espiral, a gramatura e resistência das folhas)
• Material de referência de Ortografia** – Produzido pela Escola.
• 1 pasta catálogo com espiral (GVM)*, com 50 sacos plásticos de boa
qualidade e fácil manejo pelos alunos
• PROJETO DE LITERATURA: Além dos livros retirados na Biblioteca da
Escola, dos Ciclos de Leitura e dos livros da biblioteca da sala de aula,
trabalharemos com leituras trimestrais. O livro solicitado abaixo será
trabalhado no 1°trimestre. As adoções para o 2° e 3°trimestres serão
indicadas durante o ano letivo.
• Livro – A Lenda do Violeiro Invejoso
Autor: Fábio Sombra
Editora: Escarlate
ISBN 9788566357998
MATEMÁTICA
• 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é fundamental a
qualidade do espiral, a gramatura e resistência das folhas)
• Material de referência de Matemática I e II** – Produzidos pela Escola.
• 01 régua de 30cm
• 01 transferidor 180º
MÚSICA
• 01 flauta-doce soprano Yamaha, preferencialmente Germânica, (com o nome
do aluno gravado) – a mesma utilizada no 4º ano em 2017
•
Material de referência de Música** – Produzido pela Escola.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Uniforme: uso obrigatório (parte superior e inferior), identificado com nome e turma do aluno.
Trazer 01 caneca plástica e 01 guardanapo de sua preferência para a hora do lanche identificados com nome e turma do aluno.
01 garrafa plástica para água – geralmente usada na prática de esportes, tipo “squeeze”.
A Escola tem pensado, junto aos alunos e às famílias sobre, a importância de minimizar o peso das mochilas. Lembramos que ao adquirir os materiais escolares, é fundamental
escolher os mais leves. O modelo ideal de mochila é o de rodinhas, com pouco peso. Sempre que possível, proporcionaremos que a maior parte dos materiais e livros fique nas
salas de aula.
Opção de compra, Loja Top Sul João XXIII. Telefone (51) 3231 8872

