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Lista de Materiais 2018 / 5º ano EF 

• 04 cadernos grandes de 96 folhas cada.  

• 01 caderno pequeno de 96 folhas para as aulas de Inglês.   

• 01 caderno pequeno simples para as aulas de Música. (Pode ser o do ano anterior). 

• 01 pasta com elástico para folhas A3   

• 01 pasta  com 10 sacos plásticos.   

• 06 cores de tinta acrílica decorativa brilhante   

• 01 tubo de cola – 110g  

• 01 tubo de cola colorida   

• 02 lápis de escrever , 02 canetas: azul ou preta, 01 borracha, 01 apontador 

• 01 tesoura 

• 01 régua de 30 cm   

• 01 caixa de lápis de cor   

• 01 caixa de giz de cera   

• 01 conjunto de caneta hidrocor  

• 01 pincel com ponta chata nº02 e 01  nº20  

• 100 folhas de desenho A4 gramatura 120g m²  

• 01 bloco de folha de desenho A3. 

• 50 folhas de cores vivas e variadas A4 (sugestão: Canson)   

• 05 folhas de papel vegetal A4 

• 01 bloco com folhas timbradas do Colégio (adquirido na secretaria)  

• 01 flauta doce soprano GERMÂNICA ou uma escaleta. (Pode ser adquirida na escola. Encomendas na 
secretaria até o dia 09/02/2018 

• Paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água (ex.: pote de margarina)   

• 01 revista para recorte. 

• 01 kit do aluno/5° ano – Programa MenteInovadora, contém 1 jogo de tabuleiro, 2 livros de atividades: 1° 
semestre – Analisando Informações, 2° semestre Gerenciamento de Recursos e 1 booklet para família com 
orientações sobre a metodologia. O kit será entregue aos alunos no início do ano letivo e o valor será debitado 
em 10 parcelas de R$23,70 na mensalidade (fevereiro a novembro).Pagamento à vista poderá ser solicitado 
na secretaria até 20 de janeiro. 

• Agenda escolar: Será entregue pela escola no início do ano letivo e o valor de R$ 21,00 será debitado na 
mensalidade escolar de janeiro. 

• LIVROS DE LITERATURA: 
 Amigos do Peito.  Autor: Claudio Thebas. Editora Formato  
 Um Ano Especial. Autora: Léia Cassol. Editora Cassol 
 Uma Nota Errada. Autor: Gordon Korman. Editora Ática 

 LIVROS DIDÁTICOS: 
 CSH: Rio Grande do Sul-Espaço e Tempo. Autor: Siziane Koch. Editora Ática. 2ª ed. 
 Inglês: KIDS' WEB 5. Autor: Paul Seligson. Editora: Richmond. 1ª ed. 
 Língua Portuguesa: Produção de texto: Ensino Fundamental 5º ano - Rosimeire Aparecida Alves. 

1ªed. São Paulo: FTD, 2017. 
 Minidicionário de Língua Portuguesa (sugestão: Luft / Ática ou Silveira Bueno,capa PVC-índice 

unha/FTD). 
 Dicionário de Inglês/Port.-Port./Inglês – Nova Ortografia (sugestão: Amadeu Marques/ Ática) 

  Todo material deverá ser identificado e entregue para a professora no primeiro dia de aula: 19/02/2018 
  Venda de livros na escola diretamente com as editoras FTD , Ática e Scipione: 06/02  e  28/02/2018 das 9h 

às 12h e das 13h30 às 19h.  
  Venda e troca de livros usados: disponibilizamos mural de contatos para aquisição de livros usados e Feirão 

no Colégio no dia 18/12 das 17h às 19h , diretamente com os interessados. 
  Uniforme escolar: As diferentes peças do uniforme devem ser adquiridas com   a conveniada SM Confecções 

(contato com Neila 98154 7955).     Brechó de Uniformes no Colégio ( 20/01 à 09/02 das 14h às 16h) 

Acompanhe o Colégio Sinodal Tiradentes nas redes sociais 

@colegiotira190      cstiradentes         http://sinodaltiradentes.com.br/ 

   


