LISTA DE MATERIAIS 2022 | 5º ANOS
Materiais de uso individual (mochila)
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo do estudante,
devendo estar no interior da MOCHILA.
Quantidade
01
01
01
02
03
01
01
01
01
01
01
01
01
06
03
01
01
04
01
01

Descrição
Agenda (fornecida pela escola).
Garrafinha para água.
Estojo.
Borrachas.
Lápis preto.
Apontador com aparador.
Tesoura com ponta arredondada.
Cola bastão.
Cola líquida.
Caixa de lápis de cor (dentro do estojo).
Régua transparente (30 cm).
Conjunto de caneta hidrocor (fina/ dentro do estojo).
Caneta marca texto.
Cadernos grandes / 96 folhas, preferência espiral - Matemática, Ciências, História,
Geografia, Português, Inglês.
Cadernos pequenos - Ensino Religioso, Redação, Arte.
Caderno pequeno de malha quadriculada - Raciocínio Lógico.
Pasta com elástico.
Canetas esferográficas (azul, preta, coloridas).
Conjunto de canetas hidrográficas - 12 cores.
Calculadora.

Materiais para ficar na sala de aula - Caixa
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante.
Quantidade
01
01
01
15
01
01
02
01

Descrição
Pacote de folha de ofício (colorida);
Pacote de folha lumipaper creative;
Folha de cartolina branca;
Folhas pautadas com margem;
Rolo de fita larga (crepe);
Rolo de fita larga (transparente);
Rolos de papel toalha;
Gibi;

Materiais para o componente curricular de Artes - Caixa
O material deverá vir identificado com o nome completo do estudante. Estes materiais precisam ser
adquiridos, mas não devem ficar na escola. Quando forem utilizados, a professora irá solicitá-los.
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
20
01
01

Descrição
Rolo de barbante;
Caixa de tinta Têmpera guache (6 unidades pequenas/cores diferentes)
Bandeja pequena de plástico para a mistura de tintas;
Pincel ponta quadrada (Nº 16)
Pacote de folha branca A3 (com 20 folhas)
Pacote de argila; (sugestão: escolheer um pacote mais úmido).
Pacote de palito de churrasco;
Caderno de desenho;
Folha de desenho a4 (Sugestão: Canson);
Lixa de fogão;
Caixa giz de cera.

Livros Paradidáticos
Os livros paradidáticos serão destinados às leituras obrigatórias durante o ano letivo. Os mesmos
serão utilizados em sala de aula no decorrer do ano.
Título: Carta errante,

avó atrapalhada,
menina aniversariante..
Autora: Mirna Pinsky.

Título: O Menino Do Dedo
Verde.
Autora: Maurice Druon.
Editora: José Olympio.

Editora: FTD.

Título: O Meu Pé De
Laranja Lima.
Autores: José Mauro
Vasconcelos.
Editora: Melhoramentos.

O material didático (Sistema de Ensino Anglo) será fornecido pelo colégio, no primeiro dia de aula.

Datas importantes
●
●
●
●

Início do Ano Letivo: 14/02/2022.
Horário das Aulas: Das 7h25min às 12h10min.
Entrega dos Materiais: Dia 11/02 (sexta-feira), das 8h às 11h30, nas respectivas salas de aula (por
ordem de chegada).
Avaliação Diagnóstica (somente para os estudantes novos): A avaliação será realizada no dia 10/02
(quinta-feira), às 8h, no colégio.

Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido na loja de uniforme. Todo
uniforme deverá estar identificado com o nome completo do estudante.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
LOJA: Iriart Uniformes.
TELEFONE: (55) 3223-5940.
LOJA VIRTUAL: https://iriartuniformes.com/
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

