1 rolo de fita adesiva larga (durex – 4 cm de

Colégio Marista São Pedro

LISTA DE MATERIAIS

largura)
1 rolo de fita PVC (4cm de largura)

5º ANO/2012

2 rolos de fita dupla face (larga)

Inglês

1 caixa com 100 clips

1 caderno grande 96 folhas

1 caixa de percevejos

Livro: Bounce For Kids

1 caixa de grampos para grampeador

Autores: Julie Kniveton, Ângela Llanas, Bette Roseli

1 CD-R
1 DVD - R

e Ruth Bron

1 minidicionário (Preferência: BUENO FTD)

Livro 5 – Ed. Macmillan

2 revistas velhas(Cláudia, Nova, Veja, ...)
3 metros de TNT (sugestões de cores – vermelho,

Educação Física
-

Uniforme

(camiseta),

calça

e

calçado

azul, amarelo e roxo)

apropriado à prática esportiva

2 folhas grandes de EVA (uma branca e outra

- Garrafa d’água

colorida – de qualquer cor)

- 1 bolinha de tênis
OBSERVAÇÕES:
1)

Livros didáticos:




estar identificados com o nome do aluno.

Coleção Porta Aberta. Matemática. 5º
Ano. FTD Livro Personalizado Editora

Todos os materiais e livros adquiridos deverão

2)

Os estudantes antigos do Colégio Marista São

FTD

Pedro deverão manter para o quinto ano os

Atlas Geográfico do Estudante

seguintes materiais: Diário da Escrita, Pasta

Autores: Gisele Girardi e Jussara Vaz rosa

Sanfonada e Pasta de Produção Textual.

Editora FTD Livro Personalizado Editora

3) Os alunos novos deverão adquirir 1 caderno
pequeno de 100 folhas para Diário da escrita,

FTD
1 caderno universitário encapado e com o nome

uma pasta sanfonada

1 caderno pequeno de 100 folhas (rascunho)

plásticos.

e uma pasta com 50

1 estojo, 3 lápis ou lapiseira e grafites, 1 borracha,
1 apontador (uso individual)

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

500 folhas de papel ofício (A4)

Para o ano de 2012 reorganizamos a lista de

100 folhas de papel ofício pautado

material para Artes, que passará a ser de uso

50 folhas de papel ofício A4 colorido (rosa, verde,

coletivo, visando a qualidade dos trabalhos, assim

azul ou amarelo)

como o aproveitamento real do conteúdo.

2 pacotes de papel colorset

Na primeira aula de Artes em 2012, os alunos

50 folhas 30x40cm

deverão entregar à professora o que foi solicitado,

1

folha

de

papel

laminado

(meninos

azul

–

para que fique guardado na sala, sendo utilizado

meninas vermelho)

conforme a necessidade.

1 pasta de cartolina com ferragem

Dividimos os materiais para que ficasse equilibrado

10 saquinhos plásticos (tamanho da folha de ofício)

para todas as famílias.

1 tesoura (laser) com nome

Enfatizamos, uma vez que, o material será utilizado

3 tubos de cola grande (90g)

por todos, é necessário que seja de boa qualidade a

1 régua 30cm

fim de durar o ano todo.

canetas hidrocor e lápis de cor
1 pote de tinta (branca, vermelha, amarela)

- 50 folhas de papel branco tamanho A4;

O mistério

Carlos Heitor Conny

- 20 folhas de papel branco para desenho

das

e

tamanho A3;

aranhas

Anna Lee

- 01 tesoura sem ponta, pequena, TODA em

verdes

Salamandra

metal ;
- 04 apontadores de boa qualidade;
- 04 lápis HB nº2;

A Editora FTD estará presente no Marista São Pedro,

- 04 lápis 6B ( lápis para desenho);

na Livraria Arte da Leitura para realizar a venda

- 01 folha de papel cartaz ou coloset na cor

do material didático com desconto especial de 10%.

amarela.

Salientamos

que

todo

livro

didático

será

personalizado.
LITERATURA – 5º. ANO

Horários de atendimento
Plantão de férias (a partir de 04/01/2012 até volta

1º. TRIMESTRE

às aulas)

LIVRO

AUTOR

EDITORA



9h às 11h

Dias

Fanny Abramovich

Moderna



14h às 17h

Ilan Brenman e

Moderna

Difíceis
Brasil

Após volta às aulas, horário normal:

Fernando Vilela
Quem tem

Beto Junqueyra

boca vai ao

Editora do
Brasil

Timor!

2º. TRIMESTRE
LIVRO

AUTOR

EDITORA

Desventuras

Judy Blume

Salamandra

Renato Pacheco/

Moderna

de um
irmão mais
velho.
Tião Sabará

Luiz G. S. Neves
Quem vai

Thomas Brezina

Ática

decifrar o
código
Leonardo?

3º. TRIMESTRE
LIVRO

AUTOR

EDITORA

Mil: a

Breno Fernandes

FTD

primeira

Pereira

missão
Codinome

Marcelo Carneiro da

Duda

Cunha

Projeto



7h30min às 12h



13h15min às 18h

