MATERIAIS DIDÁTICOS 2019 | 5º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 1
Os materiais escolares adotados para 2019 estarão disponíveis para venda na loja Letral,
localizada no Colégio. O objetivo é proporcionar mais facilidade às famílias, bem como descontos.
Caso a família prefira, poderá adquirir o material em qualquer livraria até o início do ano letivo.

MATERIAL QUE DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO(A) ALUNO(A):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 pasta com espiral com 50 sacos de plástico espesso.
02 cadernos universitários (100 folhas).
01 Mini Dicionário – Nova Ortografia.*
01 caneta marca-texto.
01 estojo de canetas hidrocor (12 cores).
01 tubo de cola líquida.
01 cola bastão.
01 régua transparente (30 cm).
01 apontador com depósito.
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
01 caneta esferográfica preta.
01 caneta esferográfica azul.
01 borracha macia.
03 lápis preto nº 2.
01 tesoura de ponta redonda.
02 folhas de papel vegetal.

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA TUTORA,
EM SACOLA IDENTIFICADA, NO SEGUNDO DIA DE AULA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 folhas pautadas padronizadas “modelo 2” (disponíveis na loja Letral).
50 folhas brancas (tamanho A4).
10 sacos de plástico espesso (tamanho ofício).
01 bloco Canson Criativo colorido (tamanho A4 - gramatura 80).
20 folhas brancas de desenho (tamanho A3 - gramatura 150).
20 folhas de desenho (tamanho A4 - gramatura 180).
01 compasso.
01 transferidor (180°).
20 folhas pautadas.
01 pasta com espiral com 30 sacos de plástico espesso.
01 fone de ouvido intra-auricular.*

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES EM SACOLAS SEPARADAS,
CONFORME DISTRIBUIÇÃO E CRONOGRAMA ABAIXO:
• SACOLA DE CULTURA JUDAICA (A SER ENTREGUE NA PRIMEIRA AULA DE CJ):
• 01 kipá para os meninos (identificada com nome completo).*
• 05 folhas lisas coloridas (tamanho A4).
• 05 folhas de desenho (tamanho A4).
• 05 folhas brancas pautadas.
• 01 pasta com 20 sacos plásticos.
• 01 caderno (45 folhas).
• Plataforma Digital Ivrit Beclick (Cultura Judaica).*
Obs.: O acesso personalizado do aluno estará disponível para venda na Secretaria da Escola na semana de 04 a 08
de março.

MATERIAIS DIDÁTICOS 2019 | 5º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL 1

• SACOLA DE ARTES (A SER ENTREGUE NA PRIMEIRA AULA DE ARTES):
• 01 pasta de plástico ou polionda tamanho A3 identificada com NOME DO ALUNO e TURMA.
Obs.: Pode ser reutilizada a do ano anterior.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 lápis 6B.
01 pacote de biscuit (qualquer cor).
01 apontador.
20 folhas de desenho (tamanho A3 - gramatura 120).
20 folhas (tamanho A4).
01 jornal para recorte.*
01 estojo de lápis aquarela (12 cores).
01 conjunto de caneta hidrocor (12 cores - ponta fina).
01 camiseta usada, tamanho adulto (será utilizada como avental).

• SACOLA DE MÚSICA (A SER ENTREGUE NA PRIMEIRA AULA DE MÚSICA):
• 01 flauta doce barroca ou germânica.
• SACOLA DE LÍNGUA INGLESA (A SER ENTREGUE NA PRIMEIRA AULA DE LÍNGUA
INGLESA):
• 50 folhas A4 (gramatura 120).
• 30 folhas A3 (gramatura 150).
• 01 caderno pautado (50 folhas).
• 01 pasta arquivo (50 sacos plásticos).
Obs.: O livro didático será solicitado após o nivelamento, a ser realizado na 1ª quinzena letiva.

MATERIAIS DIDÁTICOS E LIVROS DE LITERATURA:
• EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA:
• Kit de Robótica* está disponível na Secretaria Escolar, no valor de R$180,00: kit componentes
eletrônicos 111 peças, jumper premium para protoboard macho-macho 20 cm, protoboard 400
pontos para montagem de projetos, arduino uno SMD, ferro de solda hikari 25W plus SC30,
conector clip de bateria 9V (vertical) e suporte para pilhas AA compacto - 4 slots.
• GEOGRAFIA E HISTÓRIA:
• Livro Rio Grande do Sul – espaço e tempo: a Geografia e a História do nosso estado. Siziane
Koch. Editora Ática, 2014 (o mesmo utilizado no 4º ano em 2018).
• Geoatlas Básico (atualizado) Maria Elena Simielli – Ed. Ática, 2013.
• LITERATURA:
• A lista de livros para os projetos de leitura será divulgada em março.
• CULTURA JUDAICA:
• As leituras obrigatórias de Cultura Judaica (livros de literatura) serão comunicadas a cada
trimestre.
- O kit de material escolar solicitado nesta lista (exceto itens sinalizados com *) está
disponível na loja Letral, localizada no Colégio, no valor de R$373,35.

