MATERIAL ESCOLAR – 5º ANO – EF1(020.5) 2018
COLEÇÃO ANGLO e O LÍDER EM MIM (*Materiais de compra obrigatória no bazar do
colégio)

Valor

*COLEÇÃO DIDÁTICA ANGLO - 5º ano - Ensino Fundamental I
MATERIAL ANGLO COMPLEMENTAR – 5º ano: Língua Inglesa (anual)
*PROGRAMA: O LÍDER EM MIM – NÍVEL 5
Franklin Covey / Education
LIVRO: “DESCOBRINDO A GRAMÁTICA” Volume 5 (5º ANO - anual)
Autores: Gilio Giocomozzi / Gildete Valério / Geonice Valério.
(*) Edição atualizada com a nova ortografia - Editora F.T.D.
Dicionário (sugestão): Mini Aurélio – edição revisada e atualizada com a nova ortografia
Editora: Positivo
OBS: ou qualquer outro minidicionário atualizado com a nova ortografia.
No decorrer do ano, livros de literatura, poderão ser solicitados.

Consulte o
Bazar e
Papelaria
MS

IMPORTANTE: Começaremos o trabalho com os livros no início de fevereiro.
MATERIAL INDIVIDUAL

Valor
Unitário

Valor
Total

01 Mochila grande (recomendamos com rodinha)
01 Caderno universitário 15 matérias - 300 folhas
01 pasta documento com presilha plástica “Romeu e Julieta” para provas–cor azul
01 Pasta sanfonada A4 com elástico e seis divisões (atividades e lições de casa)

20 Sacos plásticos para pasta catálogo (grosso)
01 calculadora simples
01 Estojo escolar
02 Lápis pretos nº 02
01 Borracha branca, macia e sem cheiro.
01 Apontador com depósito
01 Régua transparente de 30 cm
01 Tesoura sem ponta
01 Tubo de cola (90g)
01 Cola em bastão
01 Caixa de lápis de cor longo (12 cores)
01 Estojo de canetinha hidrocor longo (12 cores)
01 Caixa de giz de cera (12 cores)
02 Canetas esferográficas (01 verde e 01 azul)
01 Corretivo a base de água
01 Caneta marca texto
02 Folhas de papel vegetal
01 Pacote de papel: Lumipaper Creative c/ 50 folhas
20 Folhas de papel canson branco (A-4)
20 Folhas de papel canson branco (A-3)
10 Folhas de PAPEL QUADRICULADO 1cm x 1cm;
03 Pacotinhos de massa para biscuit - cores variadas
02 Rolos de durex colorido (01 azul e 01 vermelho).

IMPORTANTE: o valor dos itens pode ser diferente, de acordo com marca/modelo do
fabricante)

Consulte o Bazar e
Papelaria MS

IMPORTANTE 1–O material individual do (a) aluno (a) deverá ser reposto durante o ano, sempre que
necessário.
2–O material individual deve ter o nome completo e a série do (a) aluno (a)
3 - Não é permitido uso de fichário
MATERIAL DE ARTES
04 Folhas de EVA (tamanho cartolina) – 02 verdes e 02 azuis
01 Folha de papel de seda – cor azul
02 Folhas de papel collor-set – cor azul
02 Folhas de papel pardo (kraft)
01 Folha de papel celofane – cor azul
01 Folha de papel alumínio – cor azul
01 Caixa de tinta plástica (6 cores) - Acrilex
01 Cola c/ glitter
01 Rolo de barbante pequeno
03 Bisnagas (20 ml) de tinta acrílica (01 azul, 01 amarela e 01 vermelha)
01 Tubo de tinta relevo (qualquer cor)
01 Potinho de glitter
01 Pacotinho de lantejoula
01 Pacote de palito de sorvete
01 pincel nº 8
(*) Ver observações abaixo
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Consulte o Bazar e
Papelaria MS

IMPORTANTE: 1–Todo material da lista de artes permanecerá no colégio.
2–Outros materiais para atividades artísticas poderão ser solicitados durante o ano.
OBSERVAÇÕES GERAIS
1- LISTA DE ARTES adquirida no bazar do colégio ficará armazenado, em estoque, e a professora
será avisada que o material do (a) aluno (a) está disponível para ser utilizado de acordo com o
planejamento de atividades.
2 – Quando a família optar por comprar fora:
*Todos os materiais deverão ser colocados em sacolas plásticas (de acordo com cada lista) e entregues
ao professor na primeira semana de aula.
*Nome completo, série e período do (a) aluno (a) deverão estar em lugar bem destacado nas sacolas.
*Somente serão aceitas as sacolas que contenham o material completo, de acordo com cada lista.
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