LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2022
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – Anos Iniciais
MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO COLÉGIO NO 1° DIA DE AULA (24/01/2022)
01 Fichário A4 preto, com visor para personalizar, com 4 argolas e lombada de 60mm;
12 Divisórias coloridas para fichário;
01 Caderno de caligrafia (Brochura, grande, com LINHA PEQUENA, SEM TARJA e com capa dura na cor verde);
02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com linha, sem desenhos, imagens ou personagens);
01 Bloco de papel canson A4 com 20 folhas –- gramatura 140g/m (folha branca);
01 Kit com 6 cores de tinta guache;
01 Tela para pintura 20 cm x 20 cm;
01 Calculadora simples; REAPROVEITAR
03 Envelopes de papel pardo – tamanho ofício;
03 Potes de massa de modelar – 150 gr;
01 Saquinho de massa EVA para artesanato;
05 Folhas de papel quadriculado para fichário (1 cm x 1 cm);
01 Camiseta para arte (roupa grande, para sujar); REAPROVEITAR
01 Marcador Permanente – Preto;
01 Rolo de fita crepe;
02 Folhas de EVA lisa cores variadas;
01 Folha de papel de seda;
02 Folhas de papel camurça (cores diversas);
02 Folhas de Scraobook;
MATERIAL DIÁRIO
Os materiais abaixo deverão ser identificados e organizados na mochila e estojo, em quantidade suficiente para uso
diário. O restante deverá ser guardado em casa para reposição no decorrer do ano, caso haja necessidade.
01 Mochila (preferencialmente com rodinhas); REAPROVEITAR
01 Agenda escolar do ano vigente;
01 Garrafinha transparente para água (uso diário); REAPROVEITAR
01 Estojo grande com 3 divisórias; REAPROVEITAR
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores; REAPROVEITAR
01 Apontador com depósito;
02 Canetas marca-texto de cores amarelo e verde (preferencialmente em gel);
10 Lápis pretos nº 02 com nome;
02 Lápis 2B ou HB;
03 Borrachas brancas macias;
01 Tubos de cola - 110 gr;
03 Tubos de cola bastão de boa qualidade - tamanho médio;
01 Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores; REAPROVEITAR
01 Tesoura sem ponta com nome gravado; REAPROVEITAR
01 Régua transparente resistente de 15 cm para deixar no estojo;
01 Pincel chato (cerda macia) nº 8;
01 Pincel chato (cerda macia) nº 14;
01 Régua transparente resistente de 30 cm; REAPROVEITAR
01 Transferidor escolar 180º;
01 Pasta com elástico na cor verde para tarefa;

IMPORTANTE: Para incentivar a sustentabilidade, pedimos que os materiais descritos acima, assim como: estojos,
tesouras, mochilas e outros, sempre que possível, sejam reaproveitados.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
01 Bíblia Sagrada REAPROVEITAR
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01 Minidicionário da Língua Portuguesa; REAPROVEITAR
01 Minidicionário Inglês/Português; REAPROVEITAR
PROJETO DE INGLÊS - Inspire English Program: Em 2022 será necessário adquirir o seguinte livro para o ano:
ISBN 9780194824484 - LET´S GO 5 SB 5ED - Editora Oxford - Student book
●

LIVROS PARADIDÁTICOS – PLATAFORMA DIGITAL
Os livros paradidáticos serão acessados por meio biblioteca virtual do Colégio Inspire, em parceria com a ÁRVORE LIVROS:
https://livros.arvore.com.br/
Os professores, farão a indicação dos livros na plataforma digital, de acordo com o seu planejamento. No início do ano, enviaremos o login e
senha para o acesso.
Para as turmas de 1º e 2º ano, será indicado 1 livro paradidático por trimestre.
Para as turmas do 3º ao 5º ano, serão indicados 2 livros paradidáticos por trimestre.
Para as turmas do 6º ao 9º ano, serão indicados 2 ou mais livros paradidáticos por trimestre.
Com a plataforma, o aluno terá autonomia para fazer a leitura do livro que lhe interessar. Serão disponibilizados exemplares de acordo com
sua faixa etária.
Orientações importantes:
Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 22/01/2022, sábado, às 9h30min, somente para pais de alunos da Educação
●
Infantil e Anos Iniciais). Contaremos com a presença de vocês nesse nosso primeiro encontro!
Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno e entregue no primeiro dia de aula;
●
Conforme os materiais acabarem, a professora solicitará reposição via agenda digital;
●
As aulas terão início no dia 24/01/2022, segunda-feira, no horário das 7h (para o turno da manhã) e 13h (para o turno da tarde). A
●
entrega do material escolar deverá ser realizada neste dia;
●
Nesses primeiros dias de aula - 24/01/2022 a 26/01/2022, o Colégio trabalhará com período de adaptação para as turmas da
●
Educação Infantil ao 3º Ano (vide horário). Caso seja necessário, o período de adaptação ao Colégio poderá se estender para a semana
seguinte. Mandaremos comunicado.
24/01

25/01

26/01

27/01

(3h) - 7h às 10h

(4h) - 7h às 11h

(4h30min) - 7h às 11h30min

(5h30min) - 7h às 12h30min

(3h) - 13h às 16h

(4h) - 13h às 17h

(4h30min) - 13h às 17h30min

(5h30min) - 13h às 18h30min

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO - As malharias conveniadas para comercialização do uniforme serão divulgadas por
●
meio do site do Colégio. Antecipem suas compras. Prazo limite para todos os ALUNOS NOVOS estarem uniformizados: 03/03/2022;
LISTA DE FORNECEDORES:

T - Shirts
(12) 3019-4987

Dom Confecções
(12) 99643-1650

Morathi
(12) 3917-8029

Panda Uniformes
(12) 98855-8232 / 3021-8232
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