LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – 5º ANO – ENS. FUND. I
MATERIAIS DE USO PESSOAL
► 06 cadernos brochurão / grande / capa dura / encapados
(96 folhas cada)
► 03 cadernos brochurão / capa dura/ encapados
(48 folhas cada) para Música, Inglês e Ens. Religioso
► 01 dicionário Inglês/Português e Português/Inglês
(Sugestão: Longman ou Oxford Dictionary)
► 01 Flauta Doce Germânica
► 01 estojo ou bolsinha completa (lápis nº02, apontador,
borracha, tesoura sem ponta, lápis de cor,cola branca, régua de 30cm e
canetinhas).
► 01 marcador de texto (amarelo fluorescente).
► 01 pasta com elástico (fina) para atividades em folhas.
► 01 tela para pintura (tamanho 30 x 30).
► 01 compasso e 01 transferidor.
► 01 dicionário da Língua Portuguesa (de acordo com
a nova ortografia).
► 01 caderno de desenho (48 folhas /sem folha de seda/ capa dura)
►01 folha de EVA (qualquer cor).
► 04 revistas Turma da Mônica (novas)
►02 revistas Passatempo para enriquecimento do vocabulário,
raciocínio e concentração. Sugestão: Palavra-cruzada (fácil); Duplex;
Caça-palavra e picolé.
► 01 tinta de tecido pequena.
► 100 folhas de papel sulfite.
►01 pacote de folhas filipinho
► 01 folha de papel colorset (qualquer cor).
► 01 folha de cartolina branca.
4 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL:
1º Bimestre – Brasília de A a Z – Autor: Tino Freitas – Editora: Lê
2º Bimestre – Até passarinho passa – Autor: Bartolomeu Campos – Editora: Moderna
3º Bimestre – Procura-se um planeta sustentável – 2ª edição. 2011 – Autora: Tânia
Alexandre Martinelli – Editora: Scipione.
4º Bimestre – O segredo da xícara cor de nuvem – Autora: Sônia Barros – Editora:
Moderna
GRAMÁTICA
Marcha Criança – Ensino Fundamental – 5º ano – Autores: Mª Teresa Marsico, Mª
Elisabete Martins Antunes e Armando Coelho de Carvalho Neto – 2ª edição - 2016 –
Editora Scipione.
Obs. Todo material e livros deverão estar com etiquetas informando: o nome e a turma
do aluno. Solicitamos, também, a identificação do nome da criança no uniforme, para
nos ajudar em caso de perda ou troca.

