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LISTA DE MATERIAL – 2018
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
• MATERIAL INDIVIDUAL
07 unids. Caderno brochura capa dura grande 48 fls. (Matemática/Português/História/Geografia/Ciências/Inglês/Oficina da
Palavra

01 unid.
01 unid.
01 unid.
10 unids.
01 unid.
02 unids.
02 unids.
01 unid.
01 unid.
01 cx.
01 cx.
01 unid.
02 unids.
01 bloco
01 bloco
02 unids.
02 cxs.
01 pote

Agenda escolar GRANDE com datas (um dia por página)
Pasta plástica com elástico, na cor verde, ofício, 335mm x 235mm (fininha)
Pasta plástica com elástico, transparente, ofício, 335mm x 235mm (fininha)
Lápis preto nº 2
Apontador com depósito
Borracha macia
Cola branca 90g – repor sempre que necessário
Régua – 30cm
Tesoura (sem ponta)
Hidrocor fina (12 cores)
Lápis de cor (12 cores)
Cola de silicone 100 ml
Caneta esferográfica azul e/ou preta
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO.
Criativo 32 fls.
Papel canson A4 (branco)
Caneta marca texto (amarela e/ou verde)
Massa de modelar (12 cores)
Tinta Acrílica azul – 250 ml

• LIVRO DIDÁTICO:
Produção de Texto
Volume 5
Autora: Rosemeire Alves
Editora: FTD

Este livro poderá ser adquirido na secretaria da escola.

Cabe à família, sempre que necessário, orientar o(a) aluno(a) em relação à reposição dos materiais no
estojo. É fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo. Todo o material individual deverá ser

identificado com o nome da criança.
ATENÇÃO!
►As apostilas e os livros paradidáticos deverão ser adquiridos na secretaria da escola;
►Os materiais individuais deverão ser levados para sala, no primeiro dia de aula e entregue à professora regente;
►Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda, de acordo com o trabalho desenvolvido
em sala de aula ou com a necessidade do aluno.

 1ª Reunião de Pais 2018: 30/01/18 (terça-feira) às 10h30min no auditório da escola.
 Início das aulas 2018: 06/02/18 (terça-feira) – manhã: 07h10min às 12h / tarde: 13h às 17h50min.
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UNIFORME ESCOLAR
Conforme o Manual da Família, o objetivo do uniforme é a segurança, padronização, organização e
a identificação de nossos alunos. Por isso, é obrigatório o uso do uniforme nas dependências da Escola no
horário normal das aulas, em aulas especiais que aconteçam no contraturno ou aos sábados, como
também nas atividades extraclasses (passeios, excursões, visitas, etc.).
Nosso uniforme é composto por:
 Camisa ou camiseta da escola;
 Calça legging azul marinho ou bermuda tactel da escola;
 Calça ou bermuda jeans azul escuro, sem rasgo, acessórios ou estampas;
 Agasalho e calça de moletom da escola;
 O uso de tênis é obrigatório para acompanhar o uniforme todos os dias;
 Não é permitido o uso de boné, touca e ou chapéu;
 Por uma questão de segurança, não é permitido o uso de sandálias de salto, sandálias de tiras finas,
botas e chinelos;
 Nas aulas de Educação Física, o aluno deverá, obrigatoriamente, vir uniformizado e de tênis, não
podendo vir de calça jeans.
 Preferencialmente, todo o uniforme deverá conter nome e série do aluno. A escola não se
responsabilizará por uniformes e materiais perdidos.
Modelos dos uniformes:

