COLÉGIO SÃO DOMINGOS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO

LISTA DE MATERIAIS – USO INDIVIDUAL
5º ano – ENSINO FUNDAMENTAL I - 2022
Todos os materiais dessa lista são de uso individual e devem permanecer na mochila para
uso em casa ou na escola.

Identificar todos os itens com nome e série do(a) aluno(a) e turma/série.
1 agenda escolar (a escola fornecerá gratuitamente na primeira semana de aula)
1 Pasta Sanfonada Plástica A4 Com 12 Divisões
1 Pasta catálogo A4 com 30 envelopes/sacos plásticos
2 Cadernos universitários brochura com 50 folhas cada
2 Caderno brochura 1\4 com 48 folhas;
1 Caderno para Desenho com 50 Folhas sem pauta;
1 Estojo contendo os seguintes materiais:
1 Régua de 30 cm;
1 Esquadro escolar triângulo retângulo isósceles de 45º-45º-90º
1 Compasso;
1 Calculadora;
1 Lapiseira 0.9 – grafite 2B;
2 Lápis grafite nº 2;
1 Apontador com depósito;
1 Borracha;
1 Cola em bastão;
1 Tesoura Mundial sem ponta;
2 Canetas esferográficas (preta ou azul);
1 Caneta marca texto de cores diversas;
1 Caixa de lápis de cor (12 cores);
1 Caixa de canetinhas hidrocor com (12 cores);
1 Pen drive (identificado com o nome do aluno) de 8 gigas.
2 máscaras de proteção (que devem ser trocadas e higienizadas diariamente).
1 frasco de álcool em gel 70º para uso individual. (A escola também disponibilizará álcool em gel e
70º nos espaços coletivos.)
1 garrafa para água, com tampa e que não seja de vidro.
Recomendamos que os alunos utilizem os cadernos do ano anterior, sempre que estejam em bom
estado e não comprometam a sua organização.

Livros paradidáticos – 5os. Anos - EFI

Necessário que os livros dessa lista estejam identificados com o nome do(a) aluno(a) na
capa.

“Os da minha rua”
Autor: Ondjaki
Editora: Pallas

Ideias para adiar o fim do mundo
Autor: Ailton Krenak
Editora: Companhia das Letras

Geoatlas – Edições a partir de 2010
Autora: Maria Eugênia Simielli
Editora: Ática

ISBN: 978-8508193301
(Será utilizado até o 5º ano)

“Kids Web # 5” – 2nd Edition
(livro do aluno)
Autora: Ana Lucia Militello
Editora: Richmond

Minidicionário
Sugestões: Houaiss, Aurélio ou Michaelis
Editoras: Objetiva, Positivo ou Melhoramentos

Os demais livros adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
❖ Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário repostos,
para não haver perda pedagógica ao aluno(a);
❖ Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar, nas
aulas presenciais, composto por calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão),

camiseta branca com emblema do colégio, agasalho azul marinho e tênis.

Pedidos

também que estejam identificados com o nome e sobrenome;
❖ É obrigatório utilizar máscara no ambiente escolar. Portanto, lembre-se de trazer uma
máscara extra devidamente armazenada e um saco para descarte.

