Colégio Adventista de Vitória – 2021
Lista de Material Escolar – 5° no Ensino Fundamental
Materiais que deverão permanecer na mochila do(a) aluno(a):
(Os itens consumidos ao longo do ano, deverão ser repostos).
02 - Apontadores com depósito;
02 - Borrachas brancas, grandes;
01 - Estojo escolar;
03 - Lápis ou lapiseiras;
02 - Canetas (azul e peta);
01 - Corretivo de fita;
01 - Compasso;
01- Transferidor;
02 - Canetas marca texto (duas cores);
01 - Tesoura média, s/ ponta;
01 - Lápis de cor 24 cores- caixa grande;
01- Régua 30 cm;
01- Caixa giz de cera grosso- 12 cores;
01 - Pasta com elástico (plástica fina) – uso exclusivo do aluno;
01- Caixa de hidrocor grande;
01- Flauta doce barroca;
01 - Cola líquida (para uso individual);
01 - Cola bastão (para uso individual).

Opcional :01 Squeezer + Kit higiene: escova e creme dental, toalha de mão para ficar na mochila onde o aluno fará uso
diário.
Materiais para deixar na sala de aula:
(Seguir recomendação de cores dos cadernos, pois ajudará na organização dos materiais em sala).
01 - caderno grande, capa dura, brochura, 96 folhas na cor azul para a disciplina de matemática;
01 - caderno grande, capa dura, brochura, 96 folhas na cor verde para a disciplina de português;
01 - caderno grande, capa dura, brochura, 96 folhas na cor vermelha para as disciplinas de história e geografia;
01- caderno grande, capa dura, brochura, 48 folhas na cor amarela para a disciplina de ciências;
01- caderno de desenho grande de capa dura 48 folhas para as disciplinas de artes, música e inglês;
01- material dourado pequeno (para uso individual);
02- caixas de massa de modelar com 12 unidades (base de amido);
01- caixa de tinta guache pequena (6 cores);
01- pincel n° 12;
01- tela tamanho 30x40. Este item deve ser armazenado em casa.

Todos os itens devem vir devidamente etiquetados com nome completo do aluno.

CÓDIGO
17808
17810
6546

LIVRO
SIE - Fundamental 1 - 5ºAno 1º sem
SIE - Fundamental 1 - 5º Ano 2º sem
Escreva Corretamente – Vol E
Dicionário de língua portuguesa
Bíblia pequena
Língua Inglesa – 5º ano
Ensino Religioso – 5º ano
Coleção Projeto Ler é uma Aventura – 5º ano
Educação Financeira – Coisas de Valor Vol. 5 –
Preparados para o Futuro?
Algo está acontecendo
De que lado você está ?
Acidente na Gruta sem fim

14894
10394
17290
16685
15488
14617
6397

MODELO/EDITORA
CPB
CPB
CPB

PREÇO
209,00
209,00
73,00

CPB
CPB
CPB

98,50
84,00
21,50

CPB

52,00

CPB
CPB
CPB

28,00
25,00
18,00

•

Todos os livros deverão ser etiquetados pelo lado de fora com nome completo do aluno.
Os didáticos ficarão armazenados na escola e paradidáticos em casa.

•

Os Materiais serão recebidos no Colégio entre os dias 25 a 29/01/2021, das 8h às 16h.

•

UNIFORME: O uso do uniforme completo (calça/bermuda ou Short saia, camisa, agasalho e
tênis) é obrigatório, também em atividades externas ou atividades realizadas no colégio no
contra turno escolar.

