LIVROS DIDÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mundo Amigo 5- Português, Editora SM.
Gramática Fundamental, Douglas Tufano, volume 5- Editora Moderna
Oficina de escritores, Hermínio Sargentim (Nova edição), Volume 5, FTD/IBEP
Projeto Ápis, Matemática, Luiz Roberto Dante- 5ºAno- Editora Ática
Crescer com alegria e fé, Ednilce Duran e Glair Arruda- 5ºAno- Editora FTD
História e Geografia (integrado)5- Porta Aberta, edição renovada- Editora FTD
Ciências 5- Porta Aberta, edição renovada- Editora FTD
Arte e habilidade 5– Editora IBEP
Dicionários: Português, Inglês ─Português

LITERATURA
•
•
•
•

O fantástico mistério de Feiurinha, Pedro Bandeira- Editora Moderna.
Desprezados F. C, Julio Emílo Braz- Editora Saraiva.
Asas Brancas, Carlos Queiroz Telles- Editora Moderna.
Mordidas que podem ser beijos – Walcyr Carrasco – Editora Moderna.

MATERIAL INDIVIDUAL
•
•
•
•

Materiais de uso diário (lápis, caneta, apontador, borracha, marca texto amarelo,
régua 30 cm, tesoura sem ponta, lápis de cor, cola (média), transferidor
04 cadernos grandes de capa dura BROCHURÃO 96 fls. (Port / Mat/ Hist. e Geog/
Ciências e Ensino Religioso)
01 pasta com elástico para atividades
Agenda personalizada do colégio

MATERIAL COLETIVO
•
•
•
•
•

03 pacotes de papel sulfite A4 branco – Trabalhos pedagógicos
01 pacote de papel criativo A4 color set (ou color plus), cor única, gramatura 120g/m²
02 folhas de EVA (branco)
02 cartolinas (1 na cor branca e outra colorida)
01 pincel (nº 12) – Trabalhos pedagógicos

•
•
•
•
•
•

02 tubos de tinta acrílica (cores diferentes, menos preto), para pintura em tela
01 tubo de tinta acrílica branco
3m de TNT (qualquer cor, exceto branco) - Trabalhos pedagógicos
01 cola bastão
02 canetas preta permanente de ponta média 2.0
01 fita adesiva transparente (larga)

OBSERVAÇÕES:
•

Uniforme completo.

•

Entrega de material coletivo: 28/01 a 01/02 manhã (7h30 às 11h)
 tarde (13h30às 17h)

•

I Reunião de pais com os/as professores/as: 06/02 às 19h00, Quadra I do
colégio

•

Início das aulas: 05/02/2019

ATENÇÃO:
•

Todo o material individual deverá estar etiquetado com o nome do/a aluno/a.

•

No primeiro dia de aula, não receberemos material coletivo para melhor acolher
seus/uas filhos/as.

