Lista de Material – 2018
3º ao 5º ano
MATERIAIS DE USO DO ALUNO
ETIQUETADOS
(USO INDIVIDUAL E DIÁRIO):
















MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO
COLÉGIO ETIQUETADOS:

1 vidro de cola branca 90grs
2 lápis de escrever
1 borracha macia
1 apontador para lápis com depósito
7 cadernos com pauta e espiral de 96
folhas e capa dura para as seguintes
disciplinas (Português, Matemática,
Ciências, História, Geografia, Inglês,
Prod. Texto/Literatura)
1 caderno com pauta e espiral de 48
páginas para a disciplina de Música
1 caderno brochurão c/96 folhas – Capa
dura - Pequeno
1 estojo bolsinha
1 régua de acrílico
1 flauta doce germânica
1 caneta de retroprojetor
1 caneta marca texto
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor com 12 cores














1 placa de E.V.A. lisa
1 rolo de fita transparente (grossa)
1 pacote de papel fluorescente
1 pacote de papel 60kg A4
1 pacote de papel colorido
1 pacote de colorset A4
2 papéis cartão
2 papéis craft
05 sacos plásticos tamanho ofício com
furo resistente (para arquivar atividades
individuais e/ou jogos propostos no
material/livro)
1 revista em quadrinhos atualizada
2 pastas catálogo com 50 plásticos
(preta)
1 pote de tinta guache 250 ml
1 revista para utilização nas Aulas de
Produção de Textos
1 paleta de aquarela

IMPORTANTE: GENTILEZA FAZER MARGEM LATERAL EM TODOS OS CADERNOS
COM LÁPIS DE COR
OBSERVAÇÕES:



Os papeis solicitados nesta lista serão utilizados nas Aulas de Arte.



Dicionários de Língua Portuguesa (De acordo com a Nova Ortografia) e Língua
Inglesa. É de suma importância que cada aluno possua os dicionários das referidas
áreas. Os mesmos subsidiarão o estudo individual e servirão como fonte de consultas
para auxílio nas atividades propostas.



Serão solicitados livros paradidáticos para os trabalhos de Literatura durante o
ano.



A Gramática é um livro que se destina à pesquisa individual em casa para consultas
e realizações de atividades extra classe, se for o caso.

Não será permitido o uso fichário, lapiseiras e canetinhas.



 RECEBEREMOS OS MATERIAIS SOMENTE SE A LISTA ESTIVER COMPLETA E TODOS
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM NOME E SÉRIE/TURMA,
OBEDECENDO OS
SEGUINTES HORÁRIOS/TURMA.
TURMAS
2º e 3º
ANOS
4º ANO

5º ANO

DATAS
29, 30 e 31/01 (segunda a
quarta-feira)
06/02 (terça-feira)
29, 30 e 31/01 (segunda a
quarta-feira)
07/02 (quarta-feira
29, 30 e 31/01 (segunda a
quarta-feira)
08/02 (quinta-feira)



HORÁRIOS
13h30min. às
14h30min.
14h às 15h
11h às 12h

A RECEPCIONISTA
INDICARÁ O(S)LOCAL(IS)
DE RECEBIMENTO
E A PESSOA
RESPONSÁVEL PELO
MESMO.

13h30min. às
14h30min.

A reposição do material individual deverá ser feita pelos pais assim que necessária.

 Identificar os materiais com caneta para retroprojetor ou tecido.
 A Agenda Escolar será entregue no mês de fevereiro/2018. A mesma deverá estar
diariamente na mochila (as páginas da agenda não poderão ser arrancadas, nem a capa
alterada).
 Todos os LIVROS ADOTADOS “SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI” DO 1º PERÍODO AO
ENSINO MÉDIO, deverão ser adquiridos no COLÉGIO, a partir do dia 09/01/2018, com
condições e parcelamentos especiais.

 Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de
cópias xerografadas ou feitas de outras formas.
 Início das aulas: 01/02/2018 (quinta-feira).

 Não serão permitidos cadernos com margens decoradas ou com folhas picotadas. OS
CADERNOS DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO, A
DISCIPLINA conforme descrição abaixo e a TURMA/ANO:









LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
INGLÊS
PROD. TEXTO/LITERATURA
MÚSICA

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.”
Johann Goethe
Parceria Kalil e Família, a chave do sucesso para mais um ano de conquistas!

