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LISTA DE MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO

Material de uso coletivo (Não é necessário etiquetar o material.)
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Bloco pautado- Formato A4 Organizer Tilibra
Caixa de Tempera guache com efeito neon – 6 potes- 15ml cada- Acrilex
Caixas de lenço descartável – 50 lenços duplos
Caneta marcador permanente/cd - ponta dupla preta
Cartela colante meia pérola Sosticatto- cor livre
Feltro na cor vermelho, azul ou laranja
Folha de cartolina especial Color Vivaldi uorescentes Canson – cor livre.
Folha de EVA glitter vermelho ou amarelo ou verde
Folhas de EVA liso – verde escuro, amarelo e branco
Folha de Scarp book metalizada- cor e estampa livre
Folha de Scrap book Chevron – Toke e Crie – cor livre
Litro de cola branca- Tenaz ou Cascorez
Massa de biscuit natural - Polycol
Pacote de Filipinho decorado – A4 – 32 folhas – 180g/m2
Pacote de papel sulte A3
Pacote de papel sulte colorida – cor rosa
Resma de papel sulte A4 – Chamex ou Copimax
Revista em quadrinhos- não enviar Turma da Mônica jovem
Revista infantil para leitura* (sugestão: Ciência Hoje para Crianças ou Recreio)
Rolo de ta dupla face
Rolo de ta metaloide – 30mm/50m– cor livre
Tinta Acrilex para pintura em tecido vermelha e verde

2019

Informações Importantes
REUNIÃO DE PAIS ANTES
DO INÍCIO DAS AULAS
Dia: 09/02/2019 (Sábado)
Sua presença é imprescindível.
Objetivo: apresentar informações gerais e
a proposta pedagógica da série.
Turmas da Manhã: 8 h, pontualmente,
com duração de 02 horas.
Turmas da TARDE: 14 h, pontualmente,
com duração de 02 horas.
TRAZER TODO MATERIAL COLETIVO
PARA SER ENTREGUE AO PROFESSOR.

Material de uso individual (Todo uniforme e material individual deve estar etiquetado com o nome do aluno)
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Apontador com depósito
Avental ou camiseta velha para as aulas de Artes (tamanho maior)
Borracha grande branca
Caderno de Capa dura – 50 folhas – Pequeno – (Inglês)
Caderno de Linguagem– 48 folhas – Brochura 187mm X 245 mm (História, Geograae Ciências)
Cadernos de Linguagem capa dura – 96 folhas - Brochura 200mm X 275mm (Português e Matemática)
Caixa de lápis de cor - Faber Castell
Os materiais marcados com
são
Caneta de cada cor (azul, preta e verde)
materiais de uso diário sujeito à
Caneta Marca texto – cor amarela
Cola branca tubo 110g - Tenaz
reposição quando solicitado pelo
Estojo com zíper (sugestão com divisória)
educador. Cabe a família orientar
Lápis de escrever – nº 2 – Faber Castell/ Staedtler
o(a) aluno(a) e repor, sempre que
Pasta catálogo – 50 folhas – capa dura .
n
ecessário, os materiais
Pasta ou mochila para carregar o material diário
solicitados.
É fundamental que o
Pasta plástica com ferragem de plástico –Tamanho A4 – cor livre. (Filosoa e Artes)
estojo esteja completo durante
Pasta plástica transparente cristal na com elástico – tamanho ofício - branca
todo o ano letivo.
Régua – 30 cm Acrimet
Tela de 25cmX25cm
Tesoura sem ponta - pequena com o nome do aluno gravado – No caso de criança canhota, comprar tesoura especíca

*

Livros (Todos etiquetados com o nome do aluno na capa externa)
Ciências - Projeto Lumirá (Nova Edição) – 5º ano – Editora Ática
Ensino Religioso – Diálogo Inter-religioso – 5º ano – Editora FTD
Geograa - Projeto Lumirá (Nova Edição) – 5º ano – Editora Ática
História - Projeto Lumirá (Nova Edição) – 5º ano – Editora Ática
Inglês - Brick by Brick – 5º ano - Editora Standfor
Matemática - Projeto Lumirá (Nova Edição) – 5º ano – Editora Ática
Português – Projeto Lumirá (Nova Edição) – 5º ano – Editora Ática
Dicionário: Mini dicionário da Língua Portuguesa – Sugestão Mini Houaiss – (nova ortograa)
Livro de Literatura Infantil: 1º Semestre: O meu, o seu, o nosso - Reetindo sobre atitudes e espaços de convivência. Editora Ática
2º Semestre: A bolsa amarela – Editora Casa Lygia Bonjuga
MIND LAB BRASIL – Programa Mente Inovadora (Inteligência se aprende)
Aquisição do KIT DIGITAL DO ALUNO – Ensino Fundamental I – 5º ano (PARA A COMPRA É NECESSÁRIO CÓDIGO INDIVIDUAL INFORMADO PELA SECRETARIA)

Os Materiais e Livros poderão ser adquiridos nas livrarias, papelarias e pela Internet, ou ainda:
Ática
Scipione
Saraiva

Feira de Livros
06 e 07/12/2018.
07 e 08/02/2019.

Loja
Online

Período:

http://distribuidoracuritiba-cle.com.br
Login: colegiosaojosefoz
Senha: saojose2019

Até 14/01/2019 com frete grátis para retirada durante a Feira de Livros 2019.
Reabre a partir de 11/02/2019 para compras e envio pelos Correios
(frete por conta do comprador).

OBS: Na Loja Online é possível comprar material de outras editoras.

Ano Letivo - 2019
Fundamental 1ª Fase: Início das aulas em 11/02/2019.

UNIFORMES - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL:
Calça, bermuda ou saia-calça do colégio da cor azul royal;
Camiseta com emblema do colégio;
Moletom, casaco ou jaqueta do colégio da cor azul royal;
Tênis.
OBS: O uso do uniforme é obrigatório. Para segurança dos educandos, não será permitido o uso de sandálias, botas, chinelos
ou sapatilhas. Marcar os uniformes com caneta de tecido. O Uniforme poderá ser adquirido na loja Estatex (Av. Brasil, 1571,
Centro - Fone: 3025-4999).

Observações
Os materiais de uso coletivo solicitados serão utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental I, oportunizando a todos
desfrutar de grandes e diferentes variedades de técnicas artísticas e pedagógicas.
A agenda escolar será entregue na primeira semana de aula, sem custo para o aluno. Seu uso é diário e obrigatório. No caso
de perda, o aluno deverá comprar outra agenda na secretaria do Colégio.
Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que marcas de qualidade inferior
se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.
Todos os materiais de uso pessoal deverão vir marcados com o nome do educando (para o 1º ano utilizar caixa alta),
inclusive os uniformes, em especial os casacos. Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor, lápis
avulsos, borrachas e apontador, para diﬁcultar a perda. Nos cadernos e livros, marcar o nome na capa externa e interna.
Os materiais marcados com * são materiais de uso diário sujeito à reposição. Cabe a família orientar o(a) aluno(a) e repor,
sempre que necessário. É fundamental que o estojo esteja completo durante todo o ano letivo.
Para a lição de casa é necessário que esteja disponível em casa, os seguintes materiais: lápis preto, borracha, apontador,
lápis de cor, tesoura, cola e dicionário.
O material é de responsabilidade do aluno e deve ser reposto sempre que necessário.
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