LISTA DE MATERIAIS

-

5º ANO / 2018 - Ensino Fundamental

 Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
 KIT = (Livro + Placement Test da Oxford)
Livro: Incredible English Second Edition 4 Colégio Regina Mundi 5º ano PK – 9780994381057 Editora
Oxford
* Atenção: O ISBN é exclusivo do KIT.
 Livro: Ensino Religioso – Redescobrindo o Universo Religioso – Volume 5 – Ed. Vozes (Edição atualizada)
9788532648495
 1 bloco de papel timbrado do Colégio
 1 minidicionário da Língua Portuguesa – Nova ortografia
 1 Geoatlas – Ed. Ática – Autora: Maria Elena Simielli
 2 cadernos universitários espiral capa dura – 100 folhas (Língua Portuguesa e Matemática)
 3 cadernos universitários espiral capa dura – 50 folhas (Ciências, História e Geografia)
 1 caderno pequeno pautado – 50 folhas (Música – pode utilizar o caderno de 2017)
 1 caderno pequeno de 50 folhas (Inglês – pode utilizar o caderno de 2017)
 2 pastas transparente com elástico – Inglês: avaliação e lição de casa (vermelha e amarela)
 1 calculadora
 3 lápis pretos – grafite nº 2
 1 borracha
 1 apontador com depósito
 1 fita corretiva
 1 régua transparente – 30cm
 1 régua geométrica
 1 compasso
 1 tesoura sem ponta (com nome gravado)
 1 caneta marca texto – amarela
 2 canetas esferográfica – azul e verde
 1 caneta hidrográfica ponta fina – preta (para mapas)
 2 colas bastão
 2 colas branca (líquida)
 1 caixa de giz de cera
 1 tinta para artesanato pequena (madeira branca)
 1 kit craquelê (verniz + tinta) cor de sua preferência
 1 caixa de lápis de cor com 12 cores
 1 kit de canetinhas hidrocor com 12 cores
 100 folhas de sulfite branco - A4
 1 folha de papel kraft
 1 folha de cartolina branca
 2 EVAs (qualquer cor)
 2 kits de papel para dobradura quadrado (15x15) e (10x10).
 1 bloco de canson A3 branco
 1 bloco Ecocores moldura 110g 7 cores Moopel
 10 sacos plásticos (tamanho sulfite para as pastas) - A4
 Dia das Mães: Porta retrato Reto de MDF Madeira crua para fotos 13x18cm - tamanho 17x22x10 cm
 Dia dos Pais: Porta lápis em MDF Cru - Medidas 10cm de altura e 6,5 cm de largura
 3 gibis
 1 avental de mangas longas (branco/abotoado na frente) para uso no laboratório
Observações importantes:









Todo material deve ser colocado numa sacola identificada com o nome e turma do aluno;
A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
Solicitamos que todas as folhas de papéis avulsas sejam entregues às professoras com cuidado de não
dobrá-las ou amassá-la;
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano pela professora;
Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
O material deverá ser entregue para a professora da classe no dia da 1ª reunião de pais;
O material do ano anterior, que puder ser aproveitado, poderá ser usado em 2018;
O material escolar estará disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.

 Reunião de Pais do início do ano letivo: 29 de janeiro de 2018
Horários: Turmas da manhã: 7h30 às 9h30 - Salas de aula
Turmas da tarde: 13h30 às 15h30 Salas de aula
 Reunião do período diversificado: Salão Santa Paulina - 10h30 – 2º. Andar

