LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental I – 5º Ano
ORIENTAÇÕES GERAIS
 O uso dos uniformes é OBRIGATÓRIO desde o 1º dia de aula e em atividade extraclasse.
 Todo o material individual (inclusive os lápis) deverá ser identificado com o nome da criança, série/ano e
turma.
 Solicitamos que os senhores Pais/Responsáveis sejam criteriosos em relação à qualidade e durabilidade
dos materiais escolares.
 É proibido o uso de estilete e corretivo líquido na escola.
 O material deverá ser entregue na escola, somente para a professora, dia 22/01/2021 (6ª feira), no horário
em que a criança está matriculada.
 Iniciaremos as aulas dia 25/01/2021.
NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA.







UNIFORME ESCOLAR
(Adquirir preferencialmente o novo modelo ESB - Escola Salesiana Brasília)
Camiseta branca com a logo do colégio (regata, manga curta, manga longa).
Bermuda azul da RSE (helanca, tactel, microfibra).
Calça azul da RSE (helanca, tactel, moleton, microfibra).
Agasalho azul da RSE (tactel, moleton, microfibra) / jaquetão azul da RSE (microfibra).
Calçado: tênis (obrigatório).

Observação:
1) Bordar o nome e sobrenome do aluno nos uniformes.
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDA DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME
Livraria Leitura do Pátio Brasil Shopping; Livraria SBS (Língua Estrangeira); Casa do Colegial 509 Sul;
Site: www.lojapluriforme.com.br (Uniformes).

MATERIAL DIDÁTICO
LIVROS DIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: (Venda somente no site www.loja.edebe.com.br)
5º ANO EF – KIT BÁSICO – COLEÇÃO NAUTAS
PARADIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: (Venda somente no site www.loja.edebe.com.br)
 Clara Jones e a pérola perdida. Glaucia Lewicki. Editora Edebê.
LIVROS DE OUTRAS EDITORAS:



Dicionário de Língua Portuguesa completo e atualizado.
Inglês: ISBN 9780994392091 ENGLISH PLUS ST 2ED ESCOLA SALESIANA BRASILIA EF1 5º ANO
PK (Oxford).

PARADIDÁTICOS DE OUTRAS EDITORAS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Uma boa conversa. Fernando Carraro. Editora FTD.
Os colegas. Lygia Bojunga. Editora Casa Lygia Bojunga.
Nos bastidores da TV. Carlos Heitor Cony e Anna Lee. Editora Record (Educar livros).
O bandido de um mundo vermelho. Anna Lee e Carlos Heitor Cony. Editora Record (Educar livros).
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Jorge Amado. Editora Companhia das Letrinhas.
Tempo de voo. Bartolomeu Campos de Queirós. Editora SM.
O Picapau Amarelo. Monteiro Lobato. Editora FTD.
WHEELS ORD (1). ISBN 9780194646314 (Oxford).

Escola Salesiana Brasília
SHIGS Quadra 702, Blocos A e C, Asa Sul, Brasília/DF.
Telefones: (61)3224-5315 e 2195-2650
bsb.escolasalesiana.com.br

MATERIAIS INDIVIDUAIS (Identificar com o nome completo do estudante)








01 caderno grande, espiral, 96 folhas (Língua Portuguesa).
04 cadernos grandes, espiral, 48 folhas (História, Geografia, Ciências e Inglês).
01 caderno quadriculado (1cm x 1cm) 96 folhas (Matemática).
01 caderno de desenho tamanho A4, com 48 folhas para Arte.
01 régua de silicone ou plástico de 30 cm (Evitar a régua de alumínio).
01 pasta fina com elástico (Comunicados e tarefa de casa).
01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos para produção de texto.

01 estojo individual contendo:











02 canetas marca texto (amarelo).
01 apontador.
03 borrachas macias.
05 lápis (pretos).
01 tesoura de ponta arredondada com o nome da criança gravado.
01 caixa de lápis de cor 24 cores.
01 conjunto de canetas hidrocor 12 cores.
01 caixa de gizão de cera 12 cores.
02 tubos de cola bastão grossa (boa qualidade).

A conferência do material que compõe o estojo individual é de responsabilidade da família, bem
como a reposição desse material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada
estudante.
01 estojo matemático contendo:
 01 calculadora simples.
 01 fita métrica.
 02 dados.
 01 compasso.
 01 transferidor.
MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS (Identificar com o nome completo do estudante)


















01 flauta doce germânica (devidamente identificada), encontrada em lojas de instrumentos musicais.
01 bloco de papel canson A3 branco (140g/m²).
01 bloco de papel canson A3 colorido (80g/m²).
01 bloco canson vegetal A4 com 10 folhas (60g/m²).
01 bloco de papel canson A4 (140g/m²).
01 bloco criativo Romitec.
01 bloco Lumipaper.
01 pacote de chamequinho colorido com 100 folhas.
02 tubos de cola branca 90g.
01 caixa de cola com glitter.
01 tubo de cola Dimensional 3D (escolher a cor).
01 fita dupla face transparente (18mm).
02 pincéis nº 8 e nº 24.
01 caixa de cola colorida.
01 tela 20x30.
01 gibi.
01 revista para recorte.

Outros:






Agenda Escolar Salesiana.
01 toalhinha de mão com o nome do aluno (deverá ficar dentro da lancheira).
01 garrafinha para água (com o nome da criança - deverá ficar dentro da lancheira).
01 Camisa tamanho grande para o estudante utilizar nas aulas que envolverem o uso de tintas.

