ANOS INICIAIS - 5º ANO
I - LIVROS DIDÁTICOS
Materiais

Especificações

Sistema Apostilado Anglo

Apostila 01 / 02 / 03 / 04

Projeto Bilíngue Cel.Lep

Material 5º ano

LIV – Laboratório Inteligência de Vida

KIT – Material 5º ano

II - LIVROS – Projeto Leitores
1º Trimestre
Livro

Autor(a)

Editora

Eu sou uma noz

Beatriz Osés

Escarlate

Extraordinário

RJ Palacio

Intrínseca
2º Trimestre

Livro

Autor(a)

Editora

Malala, a menina que queria ir
para a escola

Adriana Carranca

Campanhia das Letrinhas

Cicatrizes

Marcelo Bir

FTD

3º Trimestre
Livro
O Cachorrinho Samba

Autor(a)
Maria José Dupré

Editora
Ática

III – Materiais de uso individual
Agenda Escolar
01 Agenda Escolar 2021 (costurada com dois dias por página. Sugestão de marca: Tilibra)
Estojo Escolar
Cola em bastão – 40g – (sugestão: Pritt ou similar)
Tesoura sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) - Obs.: No caso do aluno ser canhoto, comprar
tesoura específica. Etiquetar ou gravar com nome do aluno.
Apontador com depósito.
Borracha branca, grande e macia.

Canetas esferográficas azul e outra caneta com cor de livre escolha.
01 marca texto - cor de livre escolha.
02 lápis pretos nº 2 ou lapiseira.
Materiais para permanecerem na mala do aluno. Reutilizar materiais solicitados em 2020. Todos materiais
etiquetados com nome do aluno.
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores.
01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores.
01 régua de 30 cm, transparente.
01 monobloco pautado com 96 folhas.
CADERNOS (Etiquetar com nome do aluno)
01 caderno universitário espiral (200 folhas) para as disciplinas de Ciências / História / Geografia.
01 caderno espiral (96 folhas) para disciplinas de Inglês e Ensino Religioso.
01 caderno universitário espiral (96 folhas) para disciplina de Língua Portuguesa.
01 caderno universitário espiral (96 folhas) para disciplina de Matemática.
01 Pasta com elástico - cor de livre escolha.
01 pasta catálogo preta, com 30 plásticos para produção de texto. Organizar a pasta com os plásticos.
MATERIAIS PARA AULA DE ARTE (Etiquetar cada material com o nome do aluno)
01 Caixa Aquarela – Pastilha Aquarela Acrilex com 12 cores.
01 unidade - pano multiuso avulso. Sempre repor em caso de necessidade.
01 Caderno de cartografia e desenho espiral , capa dura, 96 folhas.
01 Pasta Maleta Polionda A4 – cor de livre escolha (para guardar o material de Artes). Etiquetar com nome
do aluno.
Livro: Encontro com Tarsila
Autores: Cecília Aranha e Rose Aceso
Coleção Encontro com a Arte Brasileira

Materiais Complementares Alunos
Semi-Integral / Para uso presencial
❏ Pasta catálogo (100 plásticos);
❏ Kit higienização ( creme dental/ escova de dente);

Materiais Complementares Alunos
Integral/ Para uso presencial
❏
❏
❏
❏

Pasta catálogo (100 plásticos)
Kit higienização (creme dental/ escova de dente)
Caderno universitário (96 folhas)
Monobloco pautado com 96 folhas

ORIENTAÇÕES GERAIS
●
●

●
●
●
●

Sugestão: Reaproveitar os materiais utilizados em 2020 que estiverem em bom estado.
Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno. Caberá à família, sempre
que necessário, orientar o aluno em relação à reposição dos materiais. Solicitamos que o estojo do
aluno esteja completo durante todo o ano letivo.
Os livros para o Projeto Leitores serão solicitados de acordo com o trimestre.
Material de Artes deverá ficar em casa. Será utilizado de acordo com o horário de aulas de Artes.
No início das aulas de 2021 as professoras orientarão familiares e alunos quanto à organização de
todo material escolar.
O aluno deverá trazer diariamente sua garrafinha de água (squeeze) e um frasco de álcool em
gel. Etiquetar com o nome do aluno e turma (série).

