
 

 

Materiais que ficarão guardados no armário na sala de aula, para facilitar as atividades: 

 

 06 cadernos de capa dura de 50 folhas, grande (sem espiral, folha branca, pauta azul): 01 Ciências, 01 História, 01 
Geografia, 01 Inglês, 01 Português e 01 Matemática;  

 01 caderno de desenho com margem e capa dura; 
 01 caderno pequeno, para registros das aulas de música, com pentagrama (pode ser o mesmo caderno já iniciado 

uso em 2018);   
OS CADERNOS DEVERÃO VIR ETIQUETADOS COM NOME DO COLÉGIO, DO ALUNO, TURMA E DISCIPLINA. 

 FLAUTA DOCE GERMÂNICA, para aulas de música (sugestão: YAMAHA);   
 01 pincel para guache, nº. 266-14; 
 03 gibis novos; 
 02 revistas velhas, para recorte;  
 02 rolinhos de fita de cetim largura máxima (1cm), qualquer cor; 
 02 caixas de lenço de papel; 
 05 folhas papel vegetal;  
 02 papel Paraná; 
 01 bloco de fichário, 96 folhas; 
 01 bloco de 20 folhas, papel Canson, A4, CREME; 
 02 placas de isopor de 15 mm ou 20 mm; 
 01 caixa de cotonetes, 75 unidades; 
 01 caixa de palitos de dente, 200 unidades; 
 12 unidades, pregador de roupas de madeira; 
 02 unidades, fita adesiva (durex) colorido – qualquer cor; 

 15 sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos; 

 01 caixa de cola plástica colorida com 06 cores; 
 01 caixa de cola glíter com 06 cores; 
 01 pasta c/ elástico polipropileno, 350x235mm; 

 Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço (este crachá será usado, em 
excursões no decorrer do ano e deverá permanecer no colégio). 

 

*Deverá ser providenciado pela família, USO IMEDIATO, o livro de PRODUÇÃO TEXTUAL, para o trabalho anual:  

Oficina de Escritores, Volume 5, Ensino Fundamental, 3ª. Edição/ 2018 – Hermínio Sargentim. Editora IBEP/ 

FTD Educação. 
 

*Deverão ser providenciados pela família para o INÍCIO DAS AULAS, USO IMEDIATO dos seguintes livros 

paradidáticos: 

- “O MENINO DO DEDO VERDE” – Maurice Druon. Editora José Olympio.  
 

- “DANICO PÉ DE VENTO” – Isabel Vieira. Editora Moderna. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM ESTAR DIARIAMENTE COM OS ESTUDANTES: 
 01 régua transparente 30 cm, resistente; 
 03 tubos de cola branca líquida, lavável, não tóxica - 110 gr; 
 01 mini dicionário da Língua Portuguesa, NOVA ORTOGRAFIA, uso do 2º. ano ao 5º. Ano;  
 01 estojo com 12 cores de caneta hidrocor, atóxica; 
 01 estojo escolar contendo: borracha macia (de preferência branca), apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta (cabo preto, de 13 

cm), 01 caixa de lápis de cor e 02 lápis pretos - nº. 02 (colocar nome em cada lápis); 01 caneta esferográfica azul, 02 canetas marca 
texto e 01 caneta esferográfica preta; 

 01 corretivo; 
 01 garrafinha para tomar água; 
 01 pasta de plástico, com elástico, fina, na cor VERMELHA; 
 01 calculadora; 
 01 camiseta tamanho G, adulto (mantê-la na mochila ou enviá-la nos dias da aula de ARTE). 

Observações Importantes: 
 

A TAXA DE IMPRESSÃO ANUAL compreende materiais utilizados durante o ano tais como: todas as atividades e circulares xerocopiadas, sulfite 

branco, colorido, além de alguns itens de papelaria e agenda escolar. PARA 2019 O VALOR SERÁ DE R$ 195,00 e deverá ser pago juntamente 

com a matrícula. 

1º. Não nos responsabilizamos por perdas de objetos, materiais ou roupas. Marque o nome no interior de cada peça do uniforme com 

caneta ACRILEX para tecido. 

2º. Medicamentos deverão ser entregues à professora com as respectivas recomendações por escrito, na agenda. 

3º. No decorrer do ano serão pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos da turma. 

4º. Temos dias especiais, para que as crianças tragam brinquedos de casa (aguardar envio de circular), por isto, evitem enviá-los fora 

desta proposta. 

Início das aulas: 05/02/19 – 3ª. feira.                     SEJAM TODOS BEM VINDOS! – EQUIPE PEDAGÓGICA 

Relação dos Materiais Escolares 2019 - 5º. Ano  


