LISTA DE MATERIAIS 2019
Ensino Fundamental – 5º Ano – DBCA
MATERIAL INDIVIDUAL
05 cadernos universitários com 96 folhas
*02 blocos pautados de 96 folhas e com 4 furos
01 pasta grande com elástico (para tarefas)
*10 sacos plásticos grossos sem furos
01 estojo de caneta hidrocor fina com 12 cores
Material básico:1 tesoura sem ponta ( com o nome
01 compasso de boa qualidade (com nome)
gravado), 01 régua de 30 cm, 1 caixa
01 flauta doce soprano Germânica (de boa qualidade)
de lápis de cor, 1 apontador com depósito, 4 lápis grafite,
01 calculadora simples
02 canetas (1 vermelha e 1 azul ), 1 tubo de cola líquida,
01 marca texto amarelo
01 tubo de cola em bastão, borracha, estojo
OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.

PAPÉIS
*100 folhas de sulfite branca A4
*02 folhas de cartolina branca
*50 folhas de sulfite 40 A4
*03 placas de E.V.A (1 azul felpudo, 1 estampado de azul, ,
*02 folha de papel color set (cor a escolher)
1 prata com glitter)
*01 pacote de papel canson colorido creative lumi
OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados

DIVERSOS
*02 potinhos de glitter
*02 potinhos de lantejoula média
01 caixa de madeira medindo 36x26cm com 6 cm de altura
*02 sacolas de papel kraft (que caibam as cxs de madeira)
*01m de chita
*10m de fita de cetim de 0,5 cm

01 caixa de madeira medindo 24x18cm com 6 cm de altura
com repartição
* 02 metros de fita de cetim na cor azul marinho (medida
nº9)
* 02 metros de fita de cetim na cor pink (medida nº9)

LIVROS
Rede Salesiana de Escolas - EDEBÊ - composto por: Arte, Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa,
Matemática, Inglês e Ensino Religioso. O Material Edebê deverá ser adquirido diretamente, pelos
pais, na forma online, no endereço: www.loja.edebe.com.br, a partir de 04 de dezembro.
*01 MINIDICIONÁRIO
Edição revisada conforme acordo ortográfico.

LIVROS PARADIDÁTICOS
*1º TRIMESTRE
Título: Alice no país da mentira
Autora: Pedro Bandeira
Editora: Moderna

2º TRIMESTRE
Título: O menino que levou o mar
para o avô
Autor: Eraldo Miranda
Editora: Cortez

3° TRIMESTRE
Título: O Pequeno Príncipe
Autor: Saint Exupery
Editora: Agir

PARA GOSTAR DE LER
*Título: O segredo da casa amarela
Autora: Giselda La Porta Nicolelis
Editora: Atual

*Título:A Ilha Perdida
Autor: Maria José Dupré
Editora: Ática

OBS: Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no
colégio e etiquetados posteriormente.

Observações:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória para
os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola.
A agenda será doada pelo colégio.
Os ítens com asteriscos deverão ser entregues para a professora.
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
24/01/2019 (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período
vespertino).
28/01/2019: (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos, às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino).
30/01/2019: (4ª feira): 1ª reunião de Pais, às 19h30.
Trazer as caixas de madeira somente quando forem solicitadas.

www.domboscopira.com.br

