
 

 

 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
Materiais que serão devolvidos para as famílias todos os dias: 
 

 Garrafa de água. 

Materiais que deverão ser entregues a escola no início da semana e devolvidos para as famílias ao final da mesma: 
 

 Necessaire que comporte a escova de dente e o creme dental. 

Entrega de material: 
 Semana de 21/01 a 25/01/2019 
 Local: Ginásio de esportes da Escola 
 Horário: 8h às 12h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). 

 
 

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2019 
ENSINO FUNDAMENTAL- 5º ANO 

QNT MATERIAL ESCOLAR  

01 

                LIVRO DIDÁTICO PROGRAMA BILÍNGUE  THOMAS JEFFERSON:   

 Natural Social Science 2 (Student's Book + Arts and Crafts 2) Student's Book. Autor: Joanne 
Ramsdem, Editora Macmillan Livro:  

   Arts and Crafts 2. Autor: Jane Martin, Editora Macmillan. 

01 Necessaire que comporte 01 escova de dente, 01 creme dental e 01 toalhinha de mão. 

01 Estojo completo para as aulas de Inglês e acompanhamento pedagógico.  

01 Garrafinha para beber água identificada 

01 Primer para metais PET e Vidros 100 ml 

01 Papel sulfite – branco 

02 Bloco de papel criativo – A4 

01 Pasta catálogo (para guardar as atividades dos alunos que cursam o Inglês) 

01 Caixa de massa de modelar 

01 Cola bastão 20g 

01 Caixa de caneta esferográfica com 12 cores 

02 Tubo de cola branca de 110g 

NOS DIAS DAS ATIVIDADES FÍSICAS SERÁ NECESSÁRIA ROUPA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPORTE 
PROGRAMADO: 

 
 INICIAÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS: uniforme do Colégio, tênis e garrafinha de água. 

 FUTSAL: uniforme do Colégio, chuteira ou tênis e garrafinha de água. 

 TÊNIS: uniforme do Colégio, tênis, raquete (de acordo com a idade da criança, aguardar a orientação do 

professor) e garrafinha de água. 

 JUMP: maiô, short ou calça legging, sapatilha para ginástica rítmica e garrafinha de água. 

 GINÁSTICA: maiô, short ou calça legging, sapatilha para ginástica rítmica e garrafinha de água. 

http://www.casadaarte.com.br/primer_para_metais_pet_e_vidros_acrilex_100_ml/p

