INSTITUTO DIVINA PASTORA
LISTA DE MATERIAIS 2019

5º Ano
Material:

X

Marque o material já comprado
01 Agenda do Colégio (será fornecida pela escola)
01 Estojo
01 Mala
01 Lancheira
01 caixa de lápis de cor 12 ou 24 cores.
01 caderno de desenho milimetrado 50 folhas- capa dura.
02 cadernos universitários espiral, 96 folhas sem picote.
02 canetas esferográfica - azuis.
02 canetas esferográficas - verdes.
01 cola branca- Tenaz Pritt (grande)
01 pincel 12 - Castelo C520.
03 tubos de cola bastão - Pritt
01 caixa de Crystal – Cola relevo 6 cores – 20g
01 bloco Eco cores molduras - 7 cores - Nova print A4.
01 Caneta marca texto.
01 caneta retro projetor (permanente) - preta.
01 pacote de perfex.
01 conjunto de canetas hidrográficas- 12 ou 24 cores.
06 lápis pretos nº 2 (apontados).
01 régua transparente de 30 cm.
01 transferidor.
10 sacos plásticos - 4 furos transparente - tamanho A4.
01 tesoura sem ponta (Gravar o nome).
05 folhas de papel vegetal - A4.
05 folhas de papel almaço - pautadas.
01 pasta transparente com elástico - 232mmX332mm.
02 folhas de papel Kraft- (pardo)
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01 folha de cartolina branca.
200 folhas de papel sulfite A4.
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fita dupla face – grossa
01 apontador com depósito.
02 borrachas verdes macias.
01 gibi novou ou em bom estado.
01 rolo de fita mágica
01 caixa de Multi tack - pritt 35 g
01 folha de EVA – simples qualquer cor
01 folha de EVA – Decorado
01 pote de tinta guache – acrilex 250 ml – laranja (meninos) ; preto (meninas)

Livros:
•

- Ensino religioso - Entre amigos - 5 Ensino fundamental de nove anos - 2ª
Edição - Editora Moderna;

•

Aprender juntos História, 5º ano: ensino fundamental - Raquel dos Santos
Funari, Mônica Lungov - 6ª Edição 2017 – SM (De acordo com a BNCC) ***

•

Aprender juntos Geografia, 5º ano: ensino fundamental/ Leda Leonardo da
Silva – 6ª Edição 2017 - SM (De acordo com a BNCC) ***

•

-Buriti plus Português 5 Obra coletiva - Editora Moderna (De acordo com a
BNCC) ***

•

-Buriti plus Matemática 5 obra coletiva - Editora Moderna (De acordo com a
BNCC) ***

•

-Aprender juntos Ciências 5º ano obra coletiva -6ª Edição 2017 - Editora SM (De
acordo com a BNCC) ***
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•

Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica / Maurício de Souza,
Ziraldo - 2018 - Editora Melhoramentos;

•

Alice no País das Maravilhas (em cordel) / Lewis Carrol; adaptação de João
Gomes de Sá - 2010 - Nova Alexandria;

•

Os invencíveis/Telma Guimarães Castro Andrade - 2006 - Editora Brasil;

•

YouTabbie 5 – Inglês - Adriana B. Saporito e Sueli Valente da S. Caparroz – 1ª Edição
2014 - Editora Macmillan;

•

Dicionário de Inglês – Michaelis Inglês/Português – Editora Melhoramentos;

•

Dicionário de Inglês – Michaelis – Escolar Língua Portuguesa - De acordo com a
nova ortografia – Editora Melhoramentos (para alunos novos);

*** Senhores responsáveis, verificar se os livros indicados possuem o selo abaixo ou
estão de acordo com a norma BNCC:

“De acordo com a BNCC”

-->
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OBSERVAÇÕES:
1- Todo material deverá ser encapado e etiquetado com nome, série e turma do aluno,
inclusive lápis grafite, canetinhas, tintas e lápis de cor.
2- O material será vendido pela livraria Loyola no período de 16 de janeiro a 09 de
fevereiro de 2019 no IDP
3- As marcas citadas são sugestões devido a qualidade e durabilidade do material.
4- Alunos do Integral: solicitar lista com material específico para o período Integral
(Loyola ou site do IDP)

22 de janeiro – Reunião de pais e entrega de material dos alunos do Período Integral
(Apenas material do Integral 7h30 às 9 horas)

23 de janeiro – Início das aulas dos alunos do Período Integral

28 de janeiro – Reunião de Pais e Mestres
· Matutino – 7h30 às 8h30 (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
· Vespertino – 13h30 às 14h30 (Educação Infantil ao 9º ano)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
Início das aulas – (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(os alunos aguardarão no pátio, quadra com pessoal de apoio até o
término da reunião e em seguida encaminharão com os respectivos
professores para as salas)

A partir do 4º Ano do Ensino Fundamental não haverá entrega de materiais, os
alunos seguirão horário que será entregue no 1º dia de aula

