COLÉGIO VICENTINO SANTA LUZIA

Educação Infantil ao Ensino Médio
(51) 3249-1299 – secretaria@isl-rs.com.br - www.isl-rs.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022

5º ANO
MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL
•
6 cadernos universitários capa dura - 96 folhas
•
1 caderno pequeno para anotações das atividades de Práticas Experimentais
•
2 lápis pretos ou lapiseira nº. 0.7
•
1 tubo de cola bastão grande
•
1 tubo de cola líquida
•
1 conjunto de canetinha hidrocor - 12 cores
•
1 borracha branca
•
1 régua de 30 cm
•
1 pasta catálogo
•
1 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande)
•
1 tesoura escolar sem ponta
•
1 apontador (com reserva)
•
2 canetas azuis
•
2 canetas pretas
•
1 Jaleco de manga longa para as práticas experimentais com a logo da escola e nome do aluno (laboratório
de ciências)
•
1 corretivo líquido ou fita


Favor identificar todo o material com o nome e ano do aluno.

MATERIAIS DE ARTES PARA USO INDIVIDUAL
•
1 lápis preto (comum)
•
1 caixa de lápis de cor 24 cores
•
1 apontador
•
1 conjunto hidrocor 24 cores
•
1 cola bastão grande
•
1 borracha macia
•
1 caixa de giz de cera
•
1 régua
•
1 tesoura sem ponta
OBSERVAÇÕES:
Os demais materiais serão solicitados no decorrer dos trimestres.
LÍNGUA PORTUGUESA
● LIVRO: Porta- Aberta Língua Portuguesa - 5º ano
Autora: Isabella Carpaneda
Editora: FTD
1 Dicionário atualizado- Sugestões: Luft, Aurélio, Houaiss
PRODUÇÃO TEXTUAL
• 1 caderno de rascunho
GEOGRAFIA
● LIVRO: Porta Aberta- Geografia 5° ano
Autores: Edilson Adão e Laercio Furquim JR.
PROJETO DE VIDA
•

LIVRO: Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: 5° ano. Leo Fraiman. 2. ed. São Paulo: FTD, 2021.

CIÊNCIAS
LIVRO: Porta Aberta- Ciências- 5° ano
Autor: ÂNGELA Gil e Sueli Fanizzi
Editora: FTD
INOVAÇÃO PENSAMENTO CRIATIVO-IPC
Kit Tecnológico Básico – V5
Material especializado de montagem envolvendo elétrica e mecânica.

AlphaHelp - Apoio ao Estudo

LITERATURAS
Projeto Território da Leitura- 5° ano (material da editora Moderna)
OBSERVAÇÕES:
1- Os livros começarão a ser utilizados a partir de 04/04/2022. Vendas no site da FTD e no site da Moderna,
disponíveis a partir de 10/01/22.
2- Os livros de literatura e paradidáticos deverão ser adquiridos individualmente e em tempo hábil previsto pela
Escola. A aquisição individual tem como objetivo proporcionar ao aluno o tempo adequado para realizar a
leitura, aprofundar o assunto e desenvolver as atividades com maior qualidade.
3- Materiais alternativos para uso em aulas práticas serão solicitados ao longo do ano.
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS:
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