LISTA DE MATERIAL 2020
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material em negrito entregar ao professor no 1º dia de aula




















01 estojo com duas repartições.
04 lápis.
01 borracha macia.
01 borracha nanquim.
03 canetas– azul, preta e vermelha.
02 canetas marca texto, fluorescente, amarelo.
01 cola incolor 90g.
01 jogo de caneta hidrocor, 24 cores, ponta fina.
01 caixa de lápis de cor, grande, 24 cores.
01 régua transparente, 30 cm (rígida).
01 tesoura sem ponta, com nome gravado (usar a do ano anterior).
01 apontador com depósito.
01 pasta catálogo preta, com 100 plásticos grossos, ofício, transparente para portfólio.
01 pasta catálogo preta, com 50 plásticos grossos, ofício, transparente para produção de
texto.
01 Caderno de Produção Textual – modelo próprio Marista.
01 pasta fina, plástica, com elástico, para atividades.
02 cadernos grandes, com 96 folhas, brochurão, capa dura, sem detalhes nas folhas para
LP e MAT.
04 cadernos grandes, com 48 folhas, brochurão, capa dura, sem detalhes nas folhas para
HIST, GEO, CN e ING.

 Os materiais deverão ser repostos pela família assim que necessário.
 Os materiais precisam ter o nome do aluno.

ENTREGAR NO COLÉGIO NOS DIAS 28, 29, 30 OU 31 DE JANEIRO








02 pacotes papel A4 – 120/m² em uma das cores: amarelo, azul, verde, rosa, laranja e
marfim.
01 bloco criativo escolar – 120g/m² - 8 cores A3 com 32 folhas;
01 tubo de cola branca 90g.
02 potes de tinta guache (preta e branca)
01 papel panamá
02 metros de fita colorida
30cm de tecido estampado.

CAPAS

LIVROS DIDÁTICOS
Sistema de Ensino FTD
 Organizado em 04 módulos, o Sistema de Ensino FTD é
composto por 5 componentes: Língua Portuguesa,
História, Ciências, Matemática, Geografia, Ensino
Religioso e Inglês. Contém ainda, 4 livros de literatura,
além dos módulos de atividades complementares por
componente.
 Todos os componentes permitem a problematização dos
temas estudados, a ampliação do seu repertório e a
sistematização dos conhecimentos construídos.
Obs. 2: O material didático Sistema de Ensino FTD será
comercializado em local apropriado nas dependências
do Colégio Marista Colatina.

Dicionário
Dicionário atualizado de acordo com o novo acordo
ortográfico. Dicionário bilíngue.

Educação Tecnológica

A aquisição do material de Robótica deverá ser no link:
www.marista.zoom.education/colatina-104

SERÁ PROVIDENCIADO PELO COLÉGIO NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
 01 agenda Marista. (A família deve preencher a página “DADOS PESSOAIS”)

OBSERVAÇÕES:
1. O material de uso coletivo deverá ser entregue nos dias 28, 29, 30 ou 31 de janeiro com o
nome da criança, no horário de 07h10 às 12h, à assistente de coordenação Carla Massariol;
2. As marcas sugeridas são aquelas que apresentam melhor relação custo benefício, com
qualidade comprovada, garantindo o melhor aproveitamento nas atividades realizadas.
Destaca-se, porém, que a escolha da marca é opcional;
3.

Ao adquirir o livro didático, atenção em relação à série, ao volume e às edições
reformuladas;

4.

Não será aceito o uso de corretivo e estilete;

5.

Início do ano letivo: 03 de fevereiro de 2020.

6.

Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série do (a) educando (a).

7. O UNIFORME DEVE SER MARCADO COM O NOME DO (A) EDUCANDO (A).

OPÇÕES DE UNIFORME PARA USO DIÁRIO DO SEGMENTO










Camiseta manga curta, azul clara.
Calça tactel.
Cardigã de tactel.
Calça feminina.
Short-saia feminina.
Bermuda tactel masculina.
Bermuda tactel feminina.
Tênis, preferencialmente preto ou branco.
Meia.

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO




Camiseta cavada, azul clara.
Bermuda helanca feminina.
Bermuda tactel masculina.

