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I

5

º

ANO

LIVROS
Língua Portuguesa: CARPANEDA, Isabella Pessôa de Melo. ISABELLA. Editora FTD. 5º ano.
Matemática: REAME, Eliane. LIGAMUNDO. Editora Saraiva – 5º ano.
Inglês: Super SeekandFind – Vol. 5 – Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Luciana Renda B. de Melo – Ed. Macmillan.
Geografia: SIMIELLI,
ELLI, Maria Elena. Atlas Geográfico Escolar. Editora Ática. Conforme o novo acordo ortográfico. 35ª Edição (ou a mais
atualizada). Material para consulta em casa ou atividades em sala de aula.
Dicionário: Minidicionário da Língua Portuguesa. Sugestões: Michaellis / Aurélio / Soares Amora.
Obs.: O dicionário deve estar de acordo com a nova ortografia.
03 Livros de Literatura Infantil, para o canto de leitura da classe – Em função da pesquisa de disponibilidade
dade do mercado e por desejarmos
indicar títulos de qualidade, enviaremos uma pequena relação / sugestões de livros literários, em janeiro.

II

MATERIAL INDIVIDUAL

01 Bolsa escolar para uso diário, onde caibam as pastas indicadas.
Obs.: Não pode ser do tipo maleta-carrinho
carrinho devido ao maior número de materiais permanecerem nos armários da classe. Esse tipo de bolsa
também ocupa muito espaço e produz excesso de barulho no ambiente escolar.















III

01 Copo plástico ou garrafa com nome
me gravado (para ficar na bolsa).
03 Cadernos de capa dura grandes com 96 folhas sem espiral.
01 Caderno de capa dura grande com 48 folhas sem espiral.
01 Caderno quadriculado (grande) com 96 folhas, formato 200mmx275mm / 7x7mm – ESPIRAL.
04 Pastas classificadoras transparentes com ferragem. (Tamanho A4).
01 Pasta polionda média.
01 Tubo grande de cola (90g)) líquida com tampa de rosca removível.
01 Régua de 30 cm para ficar na sala.
01 Estojo com zíper para permanecer na bolsa que possa conter todo, e apenas, o material abaixo:

02 lápis grafites ou lapiseiras.

01 borracha branca.

01 apontador com depósito.

01 caixa de lápis de cor com, no mínimo, 12 cores.

01 régua 15 cm.

01 marca texto.

01 calculadora simples.

01 compasso.
01 tubo pequeno de cola (35g)) líquida com tampa de rosca removível.
02 canetas hidrográficas ponta fina preta (para contornos) – 0,5mm, SUGESTÃO: tipo UniPin.
01 tesoura sem ponta (com nome gravado).
02 canetas nas cores azul ou preta.

UNIFORME

Uso diário e de Educação Física
- Camiseta branca e bermuda de malha na cor verde e short-saia.
- Tênis (cor à vontade)
 O uniforme estará à venda, a partir do mês de dezembro na loja física – Galahad Camisaria. Endereço: Rua Virgínia
Vir
Loreto, 87, Parnamirim.
Fone: (81) 3265-4995. ZAP: (81) 99591-8150.
8150. Horár
Horário de Funcionamento: De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h. Sábados – das 9h às 17h.

IV

IMPORTANTE

01 – Os livros e cadernos necessitam ser encapados e todo material deverá, necessariamente, ser marcado (inclusive os lápis, um a um).
02 – O uniforme também deverá ser devidamente marcado, inclusive o calçado.

V

ATENÇÃO

Os alunos do Atendimento Educacional Especializado receberão a lista de material personalizada, com as necessárias adaptações,
adapta
das mãos
da Psicóloga do Ciclo, em janeiro.

