MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
5º ANO EFI | OURO BRANCO

MATERIAL
Caderno c/pauta com 48 fls (Ciências)
Caderno c/pauta com 48 fls (Geografia)
Caderno c/pauta com 48 fls (História)
Caderno c/pauta com 48 fls (Produção de Texto)
Caderno c/pauta com 80 fls (Língua Portuguesa)
Caderno c/pauta com 80 fls (Matemática)
Caderno pequeno capa dura para bilhetes
Caneta marca texto (amarelo ou verde)
Colas de 90g
Colorset A4 -50 folhas cor laranja
Crepom azul (papel)
Dicionário (Língua Inglesa) para uso diário
Dicionário (Língua Portuguesa) para uso diário com a nova ortografia
Estojo com apontador, borracha, 3 lápis pretos, lapiseira (somente 0.9) e
lápis de cor
Gibis -Revistas em quadrinhos (novas e usadas)
Pacote de A4
Papel apergaminhado
Régua de 30 cm maleável
Revistas para recorte
Tesoura sem ponta
Tinta guache 250ml – bege ou palha
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MATERIAL DIDÁTICO
•

Coleção Phases para o 5º Ano referente ao 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

•

Extracurricular: robótica “Programa Genius”

1ª REUNIÃO DE PAIS
• 02/02/2019 (sábado)
• 9h30
• Local: Auditório do Colégio Batista
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INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/19 (segunda-feira)

INFORMAÇÕES GERAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitamos que o estudante tenha em casa material de apoio (cola, tesoura, régua e
apontador)
Os materiais listados no 1º semestre serão entregues na sala de aula, a partir do dia 06/02/19
(quarta-feira).
Todo material deverá ser identificado com nome, inclusive agasalhos e uniformes.
Os cadernos e os livros deverão vir encapados e etiquetados com o nome do estudante na
parte externa. Os cadernos deverão ser repostos quando necessário.
Os títulos dos Livros de Literatura serão informados na 1ª reunião de pais.
Trazer diariamente um guardanapo de pano com nome da criança, para ser usado no
momento do lanche.
Trazer diariamente uma garrafinha para água.
Trazer diariamente uma garrafinha para água. Iniciaremos com o livro didático na segunda semana
de aula, dia 11/02/19 (segunda-feira).

