MATERIAL ESCOLAR 2019
5º ANO EF I | BURITIS II
•
•
•
•

01 agenda 2019 (simples e pequena)
01 estojo contendo: lápis de escrever (lapiseira somente 0.9); borracha; apontador com
depósito; caixa de lápis de cor; caneta azul; caneta vermelha; caneta preta; caneta marca
texto; transferidor 180°; tesoura pequena, sem ponta, com nome gravado; cola branca.
01 régua 30cm
Cadernos (tipo brochurão ou universitário 96 folhas) com pauta, etiquetado | 07 cadernos
para uso imediato e 02 para reserva (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História,
Ciências, Inglês e Ensino Religioso)

Entre o dia 04/02 a 07/02 deverá ser entregue em sala para uso ao longo do ano
• 01 foto 3x4
• 01 pacote (500 folhas) de papel A4 (branco)
MATERIAL PARA AULA DE ARTE: *O material de Arte será solicitado conforme sua utilização em sala.
MATERIAL

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

TOTAL

Caderno de desenho sem pauta

01

–

01

Caneta preta ponta porosa

01

–

01

Caneta nanquin (fina e grossa)

01

_

01

Caixa de guache com 6 cores.

01

_

01

Caixa de giz de cera

01

–

01

Pincel – chato – Nº 04,14 e24

01

Tela para pintura – 30 x 40

01

01

02

01 de cada

–

01

01

_

01

Tubos de tinta acrílica: cores com preto,
branco, azul, amarela, verde, vermelho,
marrom e roxo.
Bloco colorido criativo 80g/m2 A3

03

LIVROS DE LITERATURA
• 1ª etapa – Título: Carta errante avó atrapalhada menina aniversariante Autor: Mirna
Pinsky. Editora: FTD.
• 2ª etapa – Título: Pai sem terno e gravata. Autor: Cristina Agostinho. Editora: Moderna.
• 3ª etapa – Título: Judy Moody Salva o Mundo. Autor: Megan McDonald Editora:
Salamandra.
A leitura será realizada durante a etapa conforme orientação do professor e o livro devolvido à
família após a finalização da atividade avaliativa.
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MATERIAL DIDÁTICO
• Coleção Phases para o 5º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da
livraria digital: centraldolivro.com.br, (senha: batista2019)
•
•

Programa Bene:) – Livro 5 da “Série Casa dos Valores” - Instituto Hexis, 2019 - em dois
volumes: Ética Comum + Ética Plena. Valor R$68,00. Estará disponível em fevereiro/2019.
O procedimento para aquisição será divulgado pela escola, no início do ano letivo.

•

Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: unoieducacao.com/plataforma

•

Minidicionário de língua portuguesa – Sugestão: Silveira Bueno – Editora FTD

1ª REUNIÃO DE PAIS
• 09/02/19 (sábado)
• 5ºano, 6º e 9ºano: 8h
• 7ºano, 8ºano e Ensino Médio: 10h
• Local: unidade Buritis II

INÍCIO DAS AULAS
•
04/02/19 (segunda-feira)
•
Manhã: 7h às 11h30
•
Tarde: 13h às 17h30

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• No primeiro dia de aula o estudante deverá trazer o estojo, os cadernos de Língua
Portuguesa e Matemática.
•

Manter diariamente na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche.

•

Os cadernos, os livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados com o nome
do(a) aluno(a), ano, professora e área de conhecimento.
Todos os objetos devem ter o nome da criança

•

