
WWW.COLEGIOIBITURUNA.COM.BR /COLEGIOIBITURUNA + INFORMAÇÕES: 33 . 3212.5050

CRESCER É

FAZER
+ POR VOCÊ.

MATERIAISLISTA DE

2018

anos

OBSERVAÇÕES: MATERIAL INDIVIDUAL
1. A lista de livros literários será divulgada em fevereiro/2018

2. O uso de cadernos espirais, fichários, lapiseiras e corretivos não 
será permitido;

3. Todos os cadernos deverão ser brochurão de capa dura. O Colégio 
reserva o direito de solicitar ao aluno a troca dos cadernos, caso 
não estejam de acordo com a indicação da lista;

4. Etiquetar todo o material individual com nome completo do aluno;

5. Favor observar a qualidade do material para não comprometer seu 
uso durante todo o ano letivo;

6. O uso do minidicionário é obrigatório a partir de 02/02/2018 e será 
recolhido pela professora para que fique guardado no Colégio;

7. O material didático Anglo só poderá ser adquirido no Colégio 
Ibituruna. Ressaltamos que não será permitida a utilização do 
material usado, pois ele é consumível;

8. O uso do material didático pelo aluno será obrigatório a partir de 
02/02/2018.

9. Retorno às aulas no dia 02/02/2018. Horário normal (13h às 
18h30min.)

10. Consulte o portal do Colégio para verificar o horário de aulas do dia.

11. Reunião de pais 01/02/2018 às 19h.

• 02 cadernos brochurão capa dura - 96 folhas (Língua Portuguesa, 
Matemática);

• 02 cadernos brochurão capa dura - 96 folhas (História e Geografia) 
(Ciências e Ensino Religioso);

• 01 caderno brochurão capa dura - 96 folhas (Redação);

• 01 caderno brochurão capa dura - 96 folhas (Inglês e Espanhol);

• 01 estojo completo: apontador, borracha, 03 lápis pretos, régua 
(silicone) 30 cm, cola 90gr, tesoura de ponta redonda com nome 
gravado;

• 02 canetas esferográficas (azul e preta);

• 02 marcadores de texto;

• 01 garrafa para água;

• 03 revistas de história em quadrinhos (Nova);

• 100 folhas de papel A4 branca;

• 100 folhas de papel lumi Collor;

• 10 folhas de papel Vergê branca;

• 01 Dado;

• 01 Mini dicionário, Aurélio ou Silveira Bueno, conforme a nova 
ortografia (uso obrigatório);

• 01 Atlas – Autora: Simielli, Maria Elena. – Editora: Ática.

ARTES

• 01 Flauta doce Yamaha Soprano Barroca (Arte- Musicalização)

• 01 caderno de música
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LIVROS LITERÁRIOS 2018 – 5º ANO 

Prezada Família, 

Informamos a ampliação do nosso trabalho para o desenvolvimento das competências leitoras com a 

inclusão em nosso currículo do 4º e 5º anos da disciplina de LITERATURA.  Seja por prazer, seja para estudar ou 

para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário, dinamiza o raciocínio e a interpretação, por isso a 

necessidade de um momento específico para realizarmos atividade com foco na formação do leitor. 

As professoras Flaviane (4º ano) e Simone (5º ano) serão as responsáveis por esse trabalho. 

Durante as aulas de Literatura, além de atividades lúdicas, serão trabalhas as obras literárias. E por ser uma 

disciplina, haverá um formato de avaliação diferenciado e independente da Língua Portuguesa. 

Iniciaremos com a leitura das obras literárias a partir de 05/03/2018. Contamos mais uma vez com o incentivo 

e parceria da família, adquirindo as obras solicitadas e acompanhando as atividades que serão realizadas.  

Para facilitar a aquisição dos livros, a livraria do Colégio Ibituruna encomendará as obras que vocês 

desejarem. Os interessados deverão procurar a livraria, que estará funcionando na secretaria do Colégio, de 7h às 

17h, até o dia 19/02 (segunda feira), para realizar sua encomenda. 

Segue abaixo as obras que serão trabalhadas em 2018. 
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 Charles na escola de dragões Alex Cousseau e Fhilippe-

Henri Turin 
FTD 

Pollyanna Eleanor H. Porter Scipione 
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 A grande escuridão Herôncio Sathler de Melo Jr O Lutador 

Malala: a menina que queria ir para a escola Adriana Carranca Companhia das 
Letrinhas 
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A hora do desconto – Fábulas recontadas em versos 
e comentadas 

Pedro Bandeira Moderna 

Os perguntadores da garrafa Flávia Reis Moderna 
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