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Lista de materiais 

 03 cadernos brochura grandes, com margem e capa dura – 96 folhas (não será permitido o uso de caderno espiral).  

 01 caderno brochura grande, com margem e capa dura – 48 folhas (não será permitido o uso de caderno espiral). 

 01 caderno de caligrafia grande, com pauta branca - 100 folhas (capa dura).  

 01 bloco de papel vergê com 50 folhas (branco). 

 01 caneta hidrográfica preta – ponta fina (para fazer mapas). 

 02 canetas marca texto (cores diferentes). 

 02 canetas esferográficas: azul ou preta. 

 01 conjunto de canetas esferográficas coloridas. 

 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores. 

 01 caixa de giz de cera com 12 cores – fino. 

 01 caixa de lápis com 24 cores. 

 05 lápis pretos. 

 01 estojo. 

 01 borracha. 

 01 apontador com depósito. 

 01 régua de 30 cm transparente (resistente). 

 01 régua de 15 cm transparente (resistente). 

 01 tesoura pequena sem ponta. 

 01 tubo de cola branca líquida 40gr. 

 02 tubos de cola bastão 40gr marca Pritt. 

 01 pasta catálogo com 10 sacos plásticos etiquetados em branco tamanho A4  (tipo fichário com capa plástica dura na 
cor que preferir). 

 01 pasta plástica com elástico e 3 plásticos grossos (cor livre, com mais ou menos 2 cm). 

 10 sacos plásticos transparentes – tamanho A4. 

 01 calculadora. 

 01 Flauta doce germânica (yamaha). 
 
 

 
 
 

Lista de livros didáticos e paradidáticos 

Matéria Título do livro Autor/ Editora Onde comprar 

Livros da 
R.S.E. 

Inclui Os Seguintes Livros: 

- Língua Portuguesa 
Fernanda Covino Petryszyn, Ana Elisa 
Vaz Carvalho - Ed. Edebê Brasil Ltda.  

 
www.colegiodesantaines.com.br 

- Matemática 
Angela Ferreira Pires Da Trindade, 
Anvimar Galvão Gasparello - Ed. Edebê 
Brasil Ltda. 

- Ciências Humanas E Da Natureza 
Luciana Bononi Ricardo - Ed. Edebê 
Brasil Ltda. 

- Ensino Religioso 
Márcia Helena Rodrigues Paroli, 
Claudecir José Jacques - Ed. Edebê 
Brasil Ltda. 

+ COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE 

- Léo e uma viagem surreal 
Edna Ande e Sueli Lemos 

- Caminhos de um rio – Uma 
história indígena 

Livro 
Paradidático 

Português e 
CHN 

O Brasil no Papel em Poesia de 
Cordel 

Fábio Sombra / Maurício de Sousa – Ed. 
Melhoramentos 

Sugestões: Livraria 

Saraiva, site: 

www.saraiva.com.br 

ou site das respectivas 
editoras 

Armando e o corpo 
ISBN: 9788534932530 

Mônica Guttmann – Ed. Paulus. 

Português 

Mini Aurélio - Dicionário de Língua 
Portuguesa 

Ed. Positivo 

Coleção: EU GOSTO M@IS 
GRAMÁTICA E ORTOGRAFIA -
VOLUME 4 - ISBN: 9788534244497 - 
Edição: 2015 

Hermínio Sargentim  Editora IBEP 

Inglês Shine On – volume 5 Susan Sileci e Patrick Jackson.- Oxford. 

Filosofia 
Empreendedorismo e Projeto de vida 
5º ano - Ensino Fundamental - 2016 

Leo Fraiman – FTD OPEE 
Crispapel – papelaria e 

informática 

http://www.colegiodesantaines.com.br/
http://www.saraiva.com.br/
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         ORIENTAÇÕES:  
  
 Encapar todos os cadernos com plástico transparente resistente. 
 Etiquetar os cadernos com nome e série do aluno por fora. 
 Identificar todo material escolar com nome e sobrenome do aluno, inclusive: lápis, canetas, estojo, mochila, lancheira 

e etc...  
 Solicitamos maior cuidado na compra da mala. Evitar mochilas, pois os materiais se estragam com facilidade. 
 As marcas são sugeridas por motivo pedagógico. 
 A Agenda Escolar Personalizada – Colégio de Santa Inês será entregue gratuitamente, sendo seu uso obrigatório 

para a comunicação entre família e escola. 
 Uniforme: Todos os dias, as crianças devem vir com o uniforme completo e tênis. Por favor, identificar todo uniforme 

com nome e sobrenome do aluno (principalmente o blusão). 
 O Período Complementar possui uma lista independente desta. 

 
 

 
LEMBRETES: 
 

1. A entrega de material escolar e primeiro contato com a professora será dia 28/01/19, segunda-feira, das 13h00 às 16h00.  

2. O início das aulas para o 5º Ano do Fundamental I será dia 30 de janeiro de 2019 – período normal: 13h00 às17h30. 

3. Dia  31/01/2019, haverá Reunião de Pais para os alunos novos, às 19h00. 

4. Dia 09 /02/2019, haverá Reunião de Pais para os alunos da Ed. Infantil e Fundamental I, às 10h00. 

 
 

 

Equipe Gestora 


