RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2019

5º ano
Orientações importantes:
1. Os livros didáticos de Língua Portuguesa e Matemática e obras literárias poderão ser adquiridos através de
qualquer livraria ou da Livro Fácil que é uma empresa que realiza a venda do material didático em um e-commerce
exclusivo para esse tipo de ação. O site para a compra é www.livrofacil.com e os livros serão entregues diretamente
na residência das famílias. O pagamento é em cartão de crédito e as compras efetuadas em DEZEMBRO serão
liberadas da taxa de frete.
2. Todos os materiais (incluindo os livros didáticos e obras literárias) deverão ser entregues à professora na Reunião
de Pais que acontecerá nos dias:
* 28 de janeiro, segunda-feira, no horário das 19h30 (pais do período da manhã)
* 29 de janeiro, terça-feira às 19h30 (para pais do período da tarde).
3. Todo o material, inclusive as peças de uniforme deverão ser nomeados a fim de evitar extravios;
Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos
para projetos pedagógicos, sucatas, revistas para recorte ou rasgadura, embalagens e outros materiais não
estruturados para o desenvolvimento de atividades plásticas.
4. ORGANIZAÇÃO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS: Contamos com a colaboração das famílias enviando-nos o
material separadamente em 2 sacolas organizadas e identificadas da seguinte maneira:
 1ª Sacola com itens individuais do aluno, (este material permanecerá na sala de aula).
 2ª Sacola com itens coletivos, (parte destes materiais ficará no ateliê e almoxarifado).
5. As aulas para os alunos do Fundamental 1 terão início no dia 31/01 (quinta-feira).
6. Livros didáticos: (os livros de História/ Geografia/ Ciências/ Inglês deverão ser adquiridos pelo site MODERNA
COMPARTILHA após o dia 15 de dezembro quando o cadastramento estará concluído)
7. Ligamundo Língua Portuguesa – 5º ano - de Luiza Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco / Editora Saraiva
Ligamundo Matemática – 5º ano – de Eliane Reame / Editora Saraiva
Projeto Presente História – 5º ano – de Ricardo Dreguer e Cássia Marconi / Moderna Compartilha
Projeto Presente Geografia – 5º ano – de Neuza Sanches Guelli e Cíntia Nigro / Moderna Compartilha
Projeto Presente Ciências Naturais – 5º ano – de Lilian Bacich, Célia R. Carone e Edilson A Pichiliani / Moderna
Compartilha
Inglês – Kids’ Web – 5º ano – obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Moderna Compartilha
Dicionário de Língua Portuguesa ( atualizado com a nova ortografia)

8. Obras literárias: (todas as obras deverão ser entregues no início do ano letivo)
É muito importante que seja respeitada a edição/reimpressão a fim de evitarmos exemplares mais antigos que
não tenham, inclusive, sido submetidos à nova ortografia.
“As aventuras de Pinóquio” de Carlo Collodi – tradução de Marina Colasanti – Companhia das Letrinhas/ última
edição
“Facécias” - de Luís da Câmara Cascudo – Editora Global – 2ª edição
“ A flauta mágica” – de Dionísio Jacob – Editora SM – 1ª. edição/ 4ª. impressão
9. Custos de outros materiais:Agenda escolar (padronizada) - R$ 25,00 ( a ser adquirida na secretaria da escola)
10. Alunos novos deverão trazer 1 caixa plástica organizadora (azul ou transparente) – largura 30,5 cm / altura 30,7
cm/ profundidade 42,5 cm e uma pasta fichário com visor e largura de 40 mm contendo 30 pláticos ofício
grossos.

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS – 5º ano

MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL:
1 estojo com 3 zíperes contendo: 1 borracha branca macia , 1 apontador com depósito, 3 lápis nº 2, 1 conjunto de
canetas hidrocor ponta fina 24 cores (sugestão da marca STAEDTLER) , 1 caneta marca texto, 1 caneta esferográfica
verde para autocorreção, 1 caneta fine pen preta, 1 caneta permanente preta (retroprojetor) e 1 tesoura sem ponta
com nome gravado
1 flauta doce germânica soprano (de preferência da marca YAMAHA)
1 régua de 30 cm em acrílico
1 caixa de lápis de cor de 24 cores (SUGESTÃO MARCA STAEDTLER)
4 colas bastão 20 gramas
1 tubo de cola líquida 110 gr.
1 pasta catálogo portifólio TRANSPARENTE tamanho A3 com 30 plásticos GROSSOS (medida 355x467x25mm)
1 tela branca para pintura na medida de 33cm X 24 cm
1 pasta plástica A4 estreita com elástico para tarefas e trabalhos
1 camiseta usada (4 números maior) para usar no ateliê sobre o uniforme
1 caderno universitário brochura costurado e com linhas (capa dura amarela para História/Ciências/Geografia- 96
folhas) – sugestão TILIBRA cuja gramatura da folha é maior e a costura reforçada)
1 caderno universitário brochura costurado e com linhas (capa dura vermelha para Matemática- 96 folhas) –
sugestão TILIBRA cuja gramatura da folha é maior e a costura reforçada)
1 caderno universitário brochura costurado e com linhas (capa dura azul para Português- 96 folhas) – sugestão
TILIBRA cuja gramatura da folha é maior e a costura reforçada)
1 calculadora simples com nome
1 pen drive com nome (pendurado em chaveiro que facilite a identificação)
1 pacote de papel da coleção ECO CORES (estampado) tamanho A4 (36 folhas)
2 gibis novos
1 rolo de fita de cetim lisa ou estampada com 10 metros (largura de 1 cm)
1 caneta pilot color 850 PRETA
3 revistas “Picolé” – passatempos educativos
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS COLETIVOS – ALMOXARIFADO E ATELIÊ
- 5º ano

1 pacote de sulfite branco A4 com 500 folhas
2 blocos de CANSON A4 e 1 bloco de CANSON A3
1 folha de papel paraná (não enrolar por favor)
1 rolo de fita crepe
1 rolo de barbante colorido
1 pacote de lacinhos ou rococós de cetim
2 pincéis redondos nº 16 e nº 20
1 caixa de giz pastel
2 lápis carvão vegetal
2 potes de guache de 250 ml sendo 1 azul e 1 laranja
2 metros de tecido florido (flores pequenas) numa única peça
2 tubinhos de tinta acripuff de cores diferentes
2 cartelas grandes de ovos em papelão (embalagem de 36 ovos)
1 caneta de tecido ACRILEX (colorida)
1 rolo de fita PVC transparente 45mm X 45mm
30 botões PEQUENOS e coloridos
1 pacote de 100 gramas de contas grandes e furadas (para bijouterias)


Alguns dos materiais de uso coletivo serão compartilhados entre todas as crianças já que em cada listagem foram pedidos materiais
diferentes a fim de mantermos um acervo maior e minimizarmos os custos para os pais de cada grupo.

