Livros didáticos
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRESCER
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2017

-

Lista de material individual
02 lápis pretos nº 2
02 borrachas
01 apontador com reservatório
01 tubo de cola bastão grande
01 tubo de cola líquida
01 pacote de POST IT
01 caneta marca-texto
01 caneta rollerpreta
01 caneta rollervermelha
01 caneta rollerazul
01 caneta retroprojetor (permanente)
01 tesoura pequena com ponta redonda (Mundial ou Tramontina)
01 caixa de giz de cera retrátil (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores)
01 régua de 30 cm, plástica, rígida (não flexível) e transparente
06cadernos grandes capa dura 96 fls espiral
01 caderno grande 96 fls para inglês (mesmo do ano anterior)
01 pasta fina plástica com elástico
01 bloco tamanho ofício sem linhas para a aula de música
01 estojo com 3 divisórias
50 fls de desenho A4
50 fls de ofício pautadas
01 pasta catálogo ofício 50 fls.
2 gibis novos
01 agenda (adquirir na secretaria)

- Porta Aberta Língua Portuguesa 5 + caderno de atividades - Editora FTD
- Porta Aberta Matemática 5 + caderno de atividades – Editora FTD
(serão vendidos, na escola, a partir do dia 30/1, à tarde, com a Cátia – 10%
de desconto)
- Dicionário de Língua Portuguesa
- Kids Web –5º ano – Inglês – Editora Moderna
- Dicionário de Língua Inglesa – OXFORD ESCOLAR
- Moderno Atlas Geográfico, Graça Maria Lemos Ferreira, Editora Moderna
- Os livros de história, geografia e ciências que não foram solicitados serão
substituídos por materiais elaborados pela professora. Taxa de R$ 250,00 –
pagar na secretaria

Livros de literatura do 1º trimestre

- Judy Moody- Judy de bom humor Judy de mau humor sempre Judy Moody,
Megan McDonald – Editora Salamandra
- O mistério do Caderninho Preto – Rocha -Ed Salamandra
Os demais livros literários serão solicitados ao longo do ano.

Observações:
- No primeiro dia de aula (21/02), deverão constar, na
mochila, somente o estojo, o caderno de aula de português e
de matemática.
- Os demais materiais deverão ser entregues conforme a
solicitação da professora durante a 1ª semana.
- Todo o material da lista deverá conter a identificação do
aluno bem visível.

