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MATERIAL  1º SEMESTRE 
 

2º SEMESTRE 
 

TOTAL 

01 Foto 3x4  01 - 01 

*Estojo (manter o estojo completo durante todo o 
ano letivo) 

01 - 01 

*Lápis de escrever (lapiseira somente 0.9) 02 02 04 

*Borracha 01 01 02 

*Apontador com depósito 01 - 01 

*Caixa de lápis de cor 01 - 01 

*Caneta azul 01 - 01 

*Caneta vermelha 01 - 01 

*Caneta preta 01 - 01 

*Corretivo de fita 01 - 01 

*Caneta marca texto (amarela ou verde) 01 - 01 

*Frasco de cola branca ou cola bastão 01 - 01 

*Régua – 30 cm 01 - 01 

*Transferidor (180º ou 360º) 01 - 01 

Tesoura pequena, sem ponta, com nome da criança 
gravado 

01 - 01 

*Cadernos (tipo brochurão ou universitário/ 96 
folhas) com pauta, encapados e etiquetados: 
Língua Portuguesa, Redação, Matemática, 
Geografia, História, Ciências e Bilingue/Ensino 
Religioso).  

07 - 07 
 

Pasta catálogo transparentes (40 plásticos) para 
provas 

01 - 01 

Pacote de refil para fichário – 96 folhas, branco, 
pautado/sem desenho 01 – 1 pacote ficará em casa 
para atividades e 1 ficará em sala de aula para 
atividades e Redação) 

02 - 02 

Pacote de papel Creative Paper Lumi 01 - 01 

Revistinha em quadrinhos (exceto revista da turma 
da Mônica jovem)  

01 01 02 

Pacote (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 01 - 01 

Agenda (simples e pequena)  01 - 01 

 

*Repor quando necessário 
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MATERIAL PARA AULA DE ARTE 

Alguns itens serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

 

 

MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA  

• 01 Caderno de bilhete institucional  

O material deverá ser adquirido em fevereiro na secretaria da escola. Favor aguardar orientações   

   

MATERIAL DIDÁTICO  

• Combo Bene:) 5º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e Socioemocional 

- dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% 

de desconto para pagamento à vista ou  em até 10x com 40% de desconto. Site: 

www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Coleção Phases para o 5º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido através da 

livraria digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com; 

 

• Minidicionário de Língua Portuguesa - Sugestão: Soares Amora ou Aurélio  

 

O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 10/02 (2ª feira) e, por isso, deve ser 
adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo. 

 

LIVROS DE LITERATURA 

• 01 livro de Literatura de acordo com a filosofia da escola adequado à faixa etária da criança 
 (para a biblioteca da sala). 

• Livro para o projeto de Literatura - Título: Chiclete:  o incrível garoto que encolhe Autor: 

Megan MCDonald Editora: Salamandra 

MATERIAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 

25 folhas de papel 60kg tamanho A4 encadernadas com 
espiral e com capa transparente.  Para Arte. 

01  –  01  

 Caneta preta para retroprojetor azul ou vermelha 

 

01  –  01  

 Tela de pintura 30x40cm 

 

01  –  01  

 Pincel redondo série 266 pônei nº 20 01  –  01  

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://unoieducacao.com/
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Projeto Rodízio Literário  

O projeto Rodízio Literário é mais uma das ações de estímulo à leitura que a escola proporciona 

aos estudantes. Além dele, a escola mantém uma Biblioteca com acervo de livros e contendo 

títulos que podem ser retirados espontaneamente e lidos pelos estudantes durante o ano letivo. 

As leituras ocorrem de acordo com o interesse pessoal do estudante e não possuem o caráter 

coletivo conforme o Projeto Rodízio Literário.  

 

Como funciona o Projeto Rodízio literário?  

Cada estudante compra um livro literário, indicado pela escola, que passa a compor o acervo 

exclusivo do projeto Rodízio Literário. Ao doar o título adquirido para esse projeto, os estudantes 

terão acesso aos demais títulos que compõem a lista de leitura requerida pela disciplina de Língua 

Portuguesa.  

 

As leituras são realizadas num sistema de rodízio em que, cada estudante lê 6 (seis) livros literários, 

por ano, sendo 05 (cinco) emprestados pela Biblioteca da escola e apenas 01 (um) comprado pela 

família, durante o ano letivo.  

 

Após a leitura de cada título são realizadas atividades avaliativas, agendadas pelos professores de 

Língua Portuguesa.  

 

Se houver perda ou dano ao livro emprestado, o(a) estudante deverá comprar um outro exemplar 

e entregá-lo à Biblioteca, repondo o acervo de literaturas para que o Projeto não seja 

comprometido. Não é permitido o empréstimo do título entre os estudantes. Todo o processo de 

empréstimo é administrado somente pela Biblioteca da Escola.  

 

A leitura de todos os títulos é obrigatória por fazer parte do programa de ensino e atividades 

avaliativas da disciplina de Língua Portuguesa. Esclarecemos que é opção de cada família participar 

ou não do Rodízio Literário, no entanto, caso a família opte por não entregar o exemplar do título 

solicitado para compor o projeto, ela ficará responsável por providenciar para o(a) estudante 

todos os títulos requisitados pela escola durante as três etapas letivas do ano de 2020.  

 

Leitura do 1º Título de literatura em 2020:  

Cada estudante participante do projeto Rodízio Literário adquirirá um título de literatura para a 

disciplina de Língua Portuguesa para o ano.  

 

A 1ª leitura da etapa letiva já será do próprio livro adquirido por cada estudante que, após a 

atividade avaliativa, entrará no fluxo do Rodízio Literário. A administração dos empréstimos desse 

projeto é feita pela Biblioteca da escola e não poderá haver empréstimos entre os próprios 

estudantes. As famílias que optarem por não aderirem esse projeto, precisarão providenciar os 

títulos indicados em cada etapa letiva para que o(a) filho(a) possa cumprir essa demanda de 

formação da competência leitora pelos jovens estudantes. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

• Início das aulas: 03/02/2019 (segunda-feira)  

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança. Os cadernos, os livros 
e demais materiais didáticos deverão ser identificados e encapados, além do nome do 
aluno(a), com o nome da professora e a série.  

• Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala em data agendada 

na 1ª reunião de pais.  

• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 10/02/2019 (segunda-feira). 

• O material didático começará a ser usado a partir do dia 10/02/2019 (segunda-feira). 

• No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer o estojo, os cadernos de Língua Portuguesa 

e Matemática (Etiquetados e encapados).  

• Manter diariamente na merendeira uma toalhinha limpa para o momento do lanche e uma 

garrafinha de água identificada com o nome da criança.  

• O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 10/02 (2ª feira) e, por isso, 

deve ser adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a 

tempo. 

 

 

INÍCIO DAS AULAS  

• 03/02/2020 (segunda-feira)  

• Manhã: 7h às 11h30min                     

• Tarde: 13h às 17h30min   

• Integral: 7h às 17h30min  

  

 

1ª REUNIÃO DE PAIS  

• 05/02/20 (quarta-feira)  

• Horário: SEI e Regular: 18h30 às 20h 

• Local: Unidade BH Castelo  

 

ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO 1º DIA DE AULA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, POR 

ESCRITO: NOME COMPLETO DO ALUNO(A), CURSO, RESPONSÁVEL PELO(A) ALUNO(A), 

TELEFONE(S), PESSOA AUTORIZADA A BUSCAR (NOME COMPLETO E RG) E TELEFONES  

 

 

• Estudante: ________________________________________________ 

• Curso: _____________________ 

• Pessoas autorizadas a buscar (nome completo e RG): 
__________________________________________________________ 

• Telefones: ________________________________________________ 

• Responsável pelo estudante: _______________________________ 

• Telefones: ________________________________________________ 
 


