5º ANO - 2018

Abaixo algumas orientações e informações sobre o material escolar 2018:
1. MATERIAL DE USO PESSOAL - material que a aluna deverá trazer no primeiro dia de aula e manter na
mochila.
2. MATERIAL INDIVIDUAL - Todo material solicitado na lista deve ser identificado com o nome da aluna. A
indicação de algumas marcas para determinados itens da lista está relacionada à qualidade e
durabilidade dos mesmos. A família deve entender a indicação como uma sugestão, baseada na
experiência das professoras com esses e outros produtos.
3. MATERIAL DIDÁTICO - Os livros didáticos podem ser adquiridos com até 20% desconto, pelo site da Disal,
através do link https://www.disal.com.br/catamaravita .Para melhor conservação do material,
sugerimos que os livros didáticos sejam encapados com plástico transparente e etiquetados.
4. TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO – O Colégio emitirá e enviará o boleto bancário, para o pagamento da
taxa, para o responsável Financeiro do aluno. Composta por:
 Taxa do aluno (Agenda, Xadrez (Plataforma e Campeonato), Jornal Joca, material do programada
MINDLAB, Robótica)



Taxa de eventos (Carnaval, Páscoa, Dia das mães, Dia dos pais, Semana das crianças, Olimpíadas, Mostra
Cultural e outras exposições, comemoração dia dos Professores)



Taxa de material escolar diversificado - Material de uso coletivo dentro de sala de aula (ex: papelaria,
material de artes ...)



Material Didático - Apostila de religião e Livro de Português

Seguem as listas:
1. MATERIAL DE USO PESSOAL
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Creme dental de sua preferência
Escova de dentes
Escova ou pente para cabelos
Garrafa plástica tipo "squeeze"
Lenço de papel
Necessaire para objetos de higiene de uso pessoal

2. MATERIAL INDIVIDUAL
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Apontador para lápis comum com depósito (reservatório)
Avental ou uma camiseta velha para Artes
Aquarela 12 cores popular – FABER-CASTELL
Bloco pautado do tipo universitário para fichário - tamanho A4
Borracha TK-PLAST - FABER-CASTELL
Caderno brochura Universitário de capa dura com 48 folhas na cor amarela
Caderno brochura Universitário de capa dura com 48 folhas na cor azul
Caderno brochura Universitário de capa dura com 48 folhas na cor laranja
Caderno brochura Universitário de capa dura com 48 folhas na cor verde
Caderno brochura Universitário de capa dura com 48 folhas na cor vermelha
Caderno brochura Universitário quadriculado de capa dura com 40 folhas (quadrícula 10 x 10 mm)
Caderno de caligrafia
Caderno de desenho grande com 48 folhas (200 mm x 275 mm)
Caneta azul
Caneta fine pen na cor vermelha – FABER-CASTELL
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tubo
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Caneta fine pen na cor preta – FABER-CASTELL
Caneta marca texto amarelo
Caneta preta
Caneta vermelha
Canetas hidrográficas laváveis ponta FINA com no mínimo 12 cores - ACRILEX ou FABER-CASTELL
Cola branca de 35 gr
Cola em bastão 40 gr - FABER-CASTELL ou PRITT
Estojo com divisórias para guardar caneta hidrográfica e lápis de cor
Estojo com zíper para guardar apontador, borracha e lápis grafite
Fita corretiva
Flauta doce soprano da marca Yamaha germânica nº 23
Giz de cera curton grosso triangular ou redondo com no mínimo 6 cores - ACRILEX ou FABER CASTELL
Giz pastel seco de boa qualidade com no mínimo 6 cores
Lápis de cor com no mínimo 12 cores – ACRILEX, FABER-CASTELL ou MULTICOLOR
Lápis grafite 4B
Lápis grafite triangular n° 2 - FABER-CASTELL
Mini dicionário – Conforme a nova ortografia
Pasta com grampo (para projetos de Inglês)
Pasta plástica com elástico de qualquer cor (para materiais diversos)
Pasta plástica com elástico na cor vermelha (para a disciplina de Espanhol)
Pasta plástica com elástico na cor azul (para a disciplina de Inglês)
Pasta plástica com elástico na cor preta (para a disciplina de Música)
Pasta plástica com elástico transparente (para Lição de Casa)
Pasta plástica em L transparente
Pasta tipo polionda (tamanho A4)
Tesoura escolar sem ponta

3. MATERIAL DIDÁTICO
PORTUGUÊS
A Arte das letras.
Autor: Vladimir Gonçalves

incluso na TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO cobrada pelo Colégio
Livro de Férias: O gênio do crime – uma aventura da turma do gordo
Autor: João Carlos Marinho
Editora: Global editora

As atividades correspondentes ao livro de férias terão início em fevereiro.
MATEMÁTICA
Projeto Buriti Matemática volume 5 - 4ª edição
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna
ISBN: 9788516106843

HISTÓRIA
Projeto Buriti História volume 5 - 4ª edição
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna
ISBN: 9788516106669

GEOGRAFIA
Projeto Buriti Geografia volume 5 - 4ª edição
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna
ISBN: 9788516107048

CIÊNCIAS
Projeto Buriti Cincias volume 5 - 4ª edição
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna
ISBN: 9788516106966

ESPANHOL
Nuevo Recreo 5
Autora: Roberta Amendola
Editora: Santillana
ISBN: 9788516093884

INGLÊS
INCREDIBLE ENGLISH 4 CLASS BOOK- 2ND EDITION
Autora: Sarah Phillips
Editora: Oxford
ISBN: 9780194442312

INCREDIBLE ENGLISH 4 ACTIVITY BOOK- 2ND EDITION
Autora: Sarah Phillips
Editora: Oxford
ISBN: 9780194442435

Cambridge English Movers 1 for Revised Exam from 2018 - Student's Book
Editora: Cambridge
ISBN: 9781316635902

RELIGIÃO – incluso na TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO cobrada pelo Colégio

