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QTD.
01
02

MATERIAL
Justificativa
6
Apontador com reservatório
Blocos Criativo colorido cores fortes
5.1
(120g/m2)
6
01
Borracha (bicolor e branca)
01
Caderno brochura (96 folhas)
2
2
01
Caderno grande de desenho (50 folhas)
2
01
Caderno Universitário (10 matérias)
6
02
Canetas esferográficas (1 Azul e 1
Vermelha)
5.3
Classificador
01
5.3
01
Classificador (para Inglês)
6
01 tubo Cola (médio) 100 mL
6
01
Cola em bastão
5.1
01 fl.
EVA – (preto)
5.1
01 fl.
EVA com glitter (preto)
5.2
01 caixa Hidrocor
5.2
01 caixa Lápis de cor
6
02
Lápis pretos nº 2
2
01
Monobloco pautado com 4 furos – c/ 100
folhas
5.1
04 fl.
Papel carmo (02 rosa /02 branco)
5.1
01
Régua de 30 cm
5.2
01
Tesoura sem ponta
(marcada com o nome do aluno)

AGENDA ESCOLAR (1 unidade)
Adquirida na escola: OPCIONAL
Agenda escolar, tamanho sugerido: 140mm x 200mm, capa dura.
Observação: A especificação do tamanho se dá para facilitar a
escrita dos alunos.

Justificativa

4

3

LIVROS: Destinam-se a instrumentalizar o processo de ensino.

LÍNGUA PORTUGUESA
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
ISABELLA

Isabella
Carpaneda
Grandes autores
nos caminhos da
BNCC

FTD

ESCREVER BEM COM A
GRAMÁTICA

Laiz Barbosa de
Carvalho

1ª Edição

Editora Saraiva
6ª Edição

LÍNGUA INGLESA
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

KIDS’ WEB 5

Isaura Valverde

Richmond/Moderna
2019
3ª Edição
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HISTÓRIA
NOME DO LIVRO
GRANDES AUTORES
HISTÓRIA SOCIEDADE E
CIDADANIA

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

Alfredo Boulos
Júnior

FTD
2ª Edição

GEOGRAFIA
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

GRANDES AUTORES

Edilson Silva
e
Laércio Furquim

FTD
1ª Edição

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

GRANDES AUTORES
CIÊNCIAS

Ângela Gil
e
Sueli Fanizzi

FTD
1ª Edição
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MATEMÁTICA
NOME DO LIVRO
PROJETO ÁPIS
5º ano

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

Luiz Roberto
Dante

ÁTICA
De acordo com a
BNCC
3ª Edição

PARADIDÁTICOS
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA/ EDIÇÃO

O ABC DA SOLIDARIEDADE

Fernando Carraro

FTD
1ª Edição
(2019)

COMO MUDAR O MUNDO?

Stela Barbieri
Fernando Vilela

FTD
1ª Edição
(2015)
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NOME DO LIVRO
Dicionário: Livre escolha
Novo acordo ortográfico

AUTOR(ES)
Livre escolha

EDITORA/ EDIÇÃO
Saraiva / FTD /
Positivo

• SEGUEM ALGUMAS ORIENTAÇÕES, QUANTO
AQUISIÇÃO E USO DO MATERIAL ESCOLAR:

À

1. Livro Didático: serve como referencial teórico para que o aluno
tenha uma visão do conteúdo. Seu uso facilitará o desempenho em
aula e orientará os estudos em casa. Servirá como a primeira
indicação em caso de pesquisas.
2. Cadernos (em geral): serve para o registro do desenvolvimento
das aulas e organização do aluno. Seu uso é obrigatório.
3. Livros

de literatura infanto-juvenil e revistas em
quadrinhos: são obras selecionadas pelos professores que visam
a despertar o hábito da leitura, a busca de informações sobre alguns
interesses dos alunos e estudo de temas transversais.

4. Agenda: é de uso obrigatório por ser um instrumento importante de
organização do aluno e de comunicação escola-pais.
5. Materiais para:
5.1 Artes visuais – Em cada faixa etária, as crianças utilizam
cores, formas, recursos para representar o espaço, o movimento,
a passagem do tempo, desenvolvendo suas habilidades de um
modo criativo.
5.2 Desenvolvimento psicomotor – contribui para o
desenvolvimento integral da criança, tendo em vista o aspecto
mental, psicológico, social, cultural e físico, que no contexto
escolar vem auxiliar no processo de aprendizagem do aluno.
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5.3 Formação social e pessoal – para o conhecimento de si,
desenvolvimento de hábitos de autocuidado e autopreservação
e utilização adequada do material escolar.
5.4 Ludicidade – ajuda a desenvolver os saberes com criatividade,
melhora o desempenho e estimula a criança no que ela precisa
aprender.
6. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – Todo material de uso individual
deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno e série. O
material de uso individual será usado em todas as disciplinas.

OBSERVAÇÕES:
➢ INÍCIO DAS AULAS: 28 de janeiro de 2020 das 13:10 às 17:40
• Todos os livros, cadernos, classificadores e agenda
escolar deverão estar identificados na capa da frente com
o nome completo do aluno. Os mesmos deverão ser
forrados com plástico transparente.
• Observar prazo de validade dos materiais para não estarem
danificados, para assegurar a integridade física da criança.
• Os livros deverão ser entregues à medida que a professora for
pedindo.
• O material de uso pessoal (lápis, borracha, apontador etc) deve ser
reposto pelo responsável, quando necessário.
• Alguns materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo para
atividades diversas e datas comemorativas.
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SUGESTÕES
• Evitar estojos de madeira, acrílico, metal ou similar, pois eles
pesam na mochila e quebram com facilidade. Dar preferência aos de
tecido ou emborrachados, que são mais leves e práticos.
• Cuidado, também, na escolha da mochila, para que ela não seja muito
grande e pesada para o aluno.
FARDA
•
•
•
•

Camisa com escudo do Colégio (azul ou branca).
Calça Tactel azul-marinho (Personalizada).
Tênis preto, branco, cinza ou azul-marinho.
Meias brancas, modelo colegial.

PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA
•
•
•
•
•

Camisa branca com escudo do Colégio.
Bermuda Tactel azul-marinho (Personalizada).
Tênis preto, branco, cinza ou azul-marinho.
Meias brancas, modelo colegial.
A touca é necessária e de uso obrigatório nas atividades de Natação.

 ATENÇÃO: O uso da farda será exigido do 1º ao último
dia letivo.

Aprovado por: _____________________ em ______/_____/2019.
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