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MATERIAL INDIVIDUAL:
• 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 caderno brochurão capa dura – 48 folhas ( O 

Líder em Mim)

• 01 caderno  brochurão de música capa dura- 48 

folhas

• 01 estojo completo: apontador, borracha, 03 lápis 

pretos, régua (silicone) 30 cm, cola 90gr, tesoura 

de ponta redonda com nome gravado; lápis de 

cor 12 cores

• 02 canetas esferográficas (azul e preta);

• 02 marcadores de texto;

• 01 garrafa para água;

• 02 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 Minidicionário, Aurélio ou Silveira Bueno, 

conforme a nova ortografia (uso obrigatório).

• Ressaltamos que o material é consumível, 
portanto, não será permitida a utilização de 
material usado ou fotocopiado. 

OBSERVAÇÕES

• Dia 01/02/2019 - Reunião de pais - 19h30 
(auditório). 

• Retorno às aulas no dia 04/02/2019. Horário 
normal (13h às 18h30min.)

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

• Etiquetar todo o material individual com 
nome completo do aluno;

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

• 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;

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

• O uso do minidicionário é obrigatório a 
partir de 04/02/2019.

• Trazer no 1º dia de aula, apenas o caderno 
de Língua Portuguesa e Matemática;

ENSINO
FUNDAMENTAL50 ANO

MATERIAL DIDÁTICO

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
ESCOLÁPIOS - BRASIL

O material didático compreende:

• Coleção Bernoulli;

• O Líder em Mim;

• Ensino Religioso;

• Inglês;

• Espanhol.


