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Material Didático
(Venda disponível no Colégio)

 1. Módulos -Plataforma de Ensino Eleva
Volumes:1,2,3,4
    
2.Minidicionário de Língua Portuguesa
Livre escolha

3. Título: Look 4
 Student Book +Workbook + Antologia 
  Autora: Susannah Reed
 Editora: National Geographic

 

 4. Material de Educação Socioemocional
   Kit Liv - 5º Ano – (Adquirido no Colégio)

  

 

Ensino Fundamental 1 - 5º  Ano 

 1. Árvore de Livros: Plataforma de Leitura 
Deverá ser adquirida no site www.arvore.com.br, através de um
código individual que será fornecido pelo Colégio a partir de 
 14/01/2022.
  

Paradidático

http://www.arvore.com.br/


Ensino Fundamental 1 - 5º  Ano 
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Material Pedagógico

•1 avental plástico impermeável (com emblema do Colégio impresso).
•1 rolinho para pintura.
•1 caneta permanentes de ponta grossa. (cor diversa)
•2 caixas de massa de modelar. (12 cores - base amido)
•1 blocos de papel Canson. (180mg) A3
•1 bloco de papel Criativo.
•1 bloco de papel Filipinho color escolar.
•1 caixas de gizão de cera. (12 cores – grande)
•1 tubo de cola branca cascolar ou similar. 200 g)
•1 tubo de cola de isopor (200g)
•1 caixa de tinta guache com 6 cores - 15 ml 
•2 pincéis (números: 04, 10).
•1 caixa de cola colorida.
•2 bastidores de 20 cm.
•1m de tecido Murin - branco
•1 Fio de Fada de Led a pilha ou Cordão de Luz de Led à pilha.

Obs: O material de Artes que consta na lista, deverá permanecer em casa,
sendo solicitado segundo planejamentos das aulas. A utilização do referido
material será publicado previamente na agenda física, agenda virtual e no
classroom da turma. 

•2 revistas Coquetel Picolé.
•1 revista Monica´s Friend (*Turma da Mônica em Inglês).
•1 caderno tamanho universitário. (capa dura, 96 folhas)
•1 caderno de desenho (grande, 50 folhas) capa dura.
•1 monobloco
•2 classificadores (plástico de elástico com emblema do colégio impresso).
•1 agenda (presenteada pelo colégio no início do ano letivo)
•1 régua de metal ou plástico resistente. (30cm)
•1 tesoura sem ponta (com o nome do aluno gravado).
•1 estojo completo (incluindo lápis-de-cor, lápis grafite, apontador de lápis e
borracha, marcador de texto, hidrocor, 1 tubo de cola bastão, 1 caneta de ponta
porosa fina - preta).
•01 Squeeze (garrafinha para água – identificado obrigatoriamente).

Obs: Todo o material de uso diário ficará permanentemente na mochila.

Artes Uso Diário


