Lista de Material
5º Ano – 2019
Dia 31/01/2019 (5ª feira)
01 corretivo
01 gibi
01 calculadora simples
01 flauta doce Yamaha Soprano Germânica – modelo YRS-23 (às vezes aparece como YRS-23 G)
01 caneta para mapa preta Stabilo Point 88 fine 0,4 ou modelo similar
04 cadernos universitários de 96 folhas
01 marcador de texto
01 agenda escolar para anotações (1 folha por dia – tamanho aprox. 16x21cm)
01 unidade de apontador (com nome)
01 unidade de borracha branca (macia, com nome)
04 unidades de caneta esferográfica (azul, vermelha, preta e verde com nome)
01 cola bastão 20g (com nome)
01 tubo de cola 35g (com nome)
02 unidades de lápis preto nº2 (com nome)
01 unidade de régua plástica de 30 cm (deverá estar sempre na mala, com nome)
01 unidade de tesoura Mundial ponta arredondada (com nome gravado)
01 jogo de canetas hidrográficas (com nome)
01 unidade de estojo (com nome)
01 caixa de lápis de cor (com nome)
02 unidades de pasta plástica na cor fumê e transparente com ferragem
01 monobloco (100 folhas)
01 Minidicionário da Língua Portuguesa Michaellis (Melhoramentos) Edição Atualizada (pode ser do ano anterior caso esteja em bom
estado)
01 Moderno Atlas Geográfico – Graça Maria Lemos Ferreira e Marcello Martinelli – Ed. Moderna (pode ser do ano anterior caso esteja em
bom estado)
01 conjugação dos verbos em Português – prático e eficiente - Maria Aparecida Ryan - Editora Ática
(pode ser do ano anterior caso esteja em bom estado)
01 Livro paradidático – “Bia na Ásia” – Ricardo Dreguer – Ed. Moderna
Dia 01/02/2018 (6ª feira)
02 folhas de EVA com gliter ( 1 prata e 1 dourada )
02 folhas de papel pardo ouro
02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
02 folhas de color ser estampado (qualquer estampa)
01 bloco de Canson A4 branco 140g/m2
04 folhas color set preta
01 caderno de desenho 100 folhas - capa dura, sem margem (encapado e com nome)
10 folhas de papel vegetal tamanho A4
NO INÍCIO DAS AULAS SERÁ SOLICITADO UM OUTRO LIVRO PARADIDÁTICO, CONFORME INDICAÇÂO DA PROFESSORA PARA A
CIRANDA DE LIVROS.
Observações:
As marcas registradas nesta lista são sugestões, uma vez que obtivemos bons resultados nos trabalhos realizados.
Entregar os materiais conforme especificação acima.
Colocar nome em todos os materiais de uso pessoal para evitar perdas e desvios.
Evitar o uso de fichário, trazer o material sempre dentro da mala.
No decorrer do ano, serão solicitados materiais para o projeto do SEBRAE, conforme necessidade.
O material de uso pessoal deverá ser reposto quando necessário.
Evitar excesso de estojos, que somente aumenta o peso da mochila.
Os alunos receberão horário com as aulas do dia, devendo portar apenas o material dessas aulas em suas mochilas.
Não será permitido trazer ao colégio objetos de valor, brinquedos ou objetos perigosos.
Todo o uniforme deverá conter o nome e a turma do aluno, bordado ou pintado, para evitar perdas e desvios.
Todo material relacionado para 1º de fevereiro adquirido nas papelarias abaixo será entregue pelas mesmas a fim de assegurar a qualidade do
material .O comprovante de aquisição desses materiais deverá ser entregue juntamente com os outros itens da lista para a professora.
Não trazer os papeis enrolados
ATENÇÃO: MALA COM RODINHAS
De acordo com a orientação do item 15 do Regulamento Escolar, solicitamos a atenção da família para a contra-indicação do uso de malas com
rodinhas em nosso colégio, pois, além de distribuir o peso de forma desigual, oferecem riscos de acidentes e quedas nos corredores e escada
do colégio.
Estas listas encontram-se nas seguintes papelarias:
Papelaria Paula- Telefone: 2063-1079/2274-5306
Livraria e Papelaria Helena – Telefone: 2341.4245
Bazar Roberto Livraria e Papelaria – Telefone: 2341-7859

-------------2019------------Inicio das aulas : 31/01/2019 Quinta-feira
Reunião de pais : 23/02/2019 Sábado
Venda do uniforme
10/12 a 21/12/2018 e 10/01 a 15/02/2019 – 7h30min às 17h30min

