LISTA DE MATERIAL - ENSINO FUNDAMENTAL I
5º ANO – 2018
Material de uso diário:
LIVROS DIDÁTICOS: Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso, Inglês + Coleção Imaginação e Arte –
Editora Edebê Brasil (Rede Salesiana Brasil).
Observações:
1-Os livros acima serão comercializados exclusivamente por meio da loja virtual da Editora Edebê Brasil, no seguinte endereço eletrônico:
http://loja.edebe.com.br.
2-A compra desse material só poderá ser feita depois que o aluno estiver matriculado no ano letivo de 2018 e o CPF do responsável
cadastrado no ato da matrícula.
3-Os responsáveis por dois ou mais alunos deverão realizar uma compra para cada aluno, pois o cadastro na loja virtual será único, e o
sistema não permitirá a aquisição de dois pacotes ao mesmo tempo.
4-As formas de pagamento disponíveis são:
Cartão de crédito em até 10x sem juros;
Boleto à vista com 5% de desconto.
5-Os livros adquiridos chegarão diretamente na escola e estarão à sua disposição para retirada a partir do dia 18/01/2018.
Outros livros:
Educação Financeira

Coleção DSOP de Educação Financeira 5º Ano do Ensino Fundamental - Autor: Reinaldo Domingos Nova Edição – DSOP. Poderá
ser adquirido na Livraria e Papelaria Opus (Av. André Cavalcanti, 593 – Gutierrez ou Rua Rodrigues Caldas, 174 – Sto. Agostinho)

Descobrindo a Gramática - Gílio Giacomossi, Gildete Valério, Geonice Valério- 5-Editora FTD

Minidicionário da Língua Portuguesa

Produção de texto-Marcha Criança 5º ano- Antônio Barreto, Graça Sette, Ivone Ribeiro, Márcia Travalha e Nara Bital- Editora
Scipione

"Em busca da floresta Azul" Autora: Maria Cláudia Siqueira Garcia Editora: RHJ
Outros itens
 01 agenda diária (o aluno receberá da escola)
 01 pasta ou mochila para carregar o material escolar
 01 caderno de desenho A4, encapado com plástico transparente, para Artes
 01 caderno, encapado para Ciências (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para Ensino Religioso (60 folhas)
 01 caderno, encapado, para Geografia (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para História (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para Inglês (60 folhas)
 01 caderno, encapado para português (96 folhas)
 01 caderno, encapado para Matemática (96 folhas)
 01 avental para aula de artes
 10 folhas de papel quadriculado (tamanho A4)
 01 saco de palito para pirulito
 01 pacote de plástico A4 sem furo
 02 caixas de massinha soft
 01 rolo de lastex
 01 calculadora simples
 01 caneta marca texto
 01 cola branca (90g)
 01 pacote de papel 60 Kg A4
 01 compasso
 01 estojo contendo: 01 apontador com depósito; 01 caixa grande com lápis de cor – 12 cores; 01 borracha macia; 03 lápis pretos nº 02 ou
lapiseira nº 07
 01 folha de papel laminado
 01 vidro de cola de silicone
 01 metro de tecido chitão – qualquer cor ou estampa
 01 pasta com elástico, em plástico resistente
 01 pincel série 815 nº 20
 01 régua com figuras geométricas
 01 régua de 30 cm, resistente
 01 rolo de durex colorido
 01 tesoura sem ponta
 01 transferidor
 01 bloco pautado
 02 rolos de fita crepe
 01 rolo de barbante
 05 folhas de papel cartão – cores variadas
 02 revistas em quadrinhos
 03 folhas de EVA – cores variadas
 03 folhas de papel crepom – cores variadas
 03 potes de tinta de artesanato azul
 01 pacote de prato de papelão tamanho G
 01 pacote de folhas de papel color set – cores variadas
 05 folhas de papel de seda – cores variadas
 01 pasta transparente com elástico tamanho A4 para trabalhos na Biblioteca
 01 pasta catálogo com 30 plásticos
Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Somente serão aceitos cadernos tipo brochurão.
Na reunião de pais, a professora informará o título do livro para a biblioteca de sala, que será usado no 1º semestre e será
renovado no 2º semestre.
Outros materiais e paradidáticos poderão ser pedidos aos alunos durante o ano, de acordo com os projetos.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. Também o agasalho faz parte do uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o tênis.
O Uniforme Escolar poderá ser adquirido nos seguintes endereços:

Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho – Telefone: (31) 2536-2530 e WHATSAPP 99740-1136

Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897 - Barroca. Telefone (31) 3332-8547

Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000

RSE Loja – www.rseloja.com.br

