5º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL – 2020
MATERIAIS

OBSERVAÇÕES

QUANT.

Apontador com reservatório
1
Bloco criativo – 21 cores
1
Bloco de papel Canson A4 (branco) ou Layout
1
Borracha branca macia
3
Caderno de aritmética (Brochurão ou Espiral) – 0,7 cm.
1
Capa dura, grande, com margem
Caderno de linguagem (Brochura ou Espiral)
4 (48fl)
Capa dura, pequeno
Caderno de linguagem (Brochurão ou Espiral)
1 (96fl)
Capa dura, universitário, com margem (1 matéria)
Caixa de lápis de cor (12 cores)
1
Caixa de lenço de papel
1
Calculadora
1
Simples
Caneta esferográfica
2 azuis, 1 verde e 1 preta
Caneta marca texto
2
Amarela
Chaveiro
1
Pequeno
Cola bastão – 40g
2
Cola líquida – 40g
1
Corretivo de fita
1
Etiqueta com o nome (para identificação das apostilas)
40
Fone de ouvido simples
1
Garrafinha para água
1
Jogo de canetinhas (hidrocor 12 cores)
1
Lápis preto nº 02 ou lapiseira nº 0,5 ou 0,7
3
Pasta com elástico - 55mm
1
Penal/Estojo (com 2 divisões)
1
Régua (15 cm e 30 cm)
2
1 régua de cada
Revista em quadrinho (gibi)
1
Títulos variados (Turma do Sítio, Disney, Mônica...)
Revista para recorte
1
Com figuras
Tesoura sem ponta
1
Nome gravado
Transferidor (180º)
1
Dicionário Português
1
Dicionário Inglês/Português
1
Literatura – Os livros de Literatura serão solicitados bimestralmente e vendidos na Secretaria do Colégio.
MATERIAL DIDÁTICO – UNO INTERNACIONAL

A ser adquirido diretamente no site do Sistema UNO Internacional:
unoieducacao.com
Fone: 0800 772 88 66

MATERIAL PARA O PERÍODO INTEGRAL

1 Kit de higiene (escova de dente, pasta de dente e lenço umedecido) e 2 caixas de lenço de papel.
Aula de capoeira: 1 calça (a ser adquirida diretamente com o Professor no início das aulas).
Aula de culinária: avental (modelo padrão do Novo Ateneu).
Aula de dança: Colant preto, saia, meia calça branca e sapatilha branca, acessórios para coque de cabelo e bolsinha para acondicionar as
roupas.
Natação: sunga ou maiô, óculos, touca e materiais de uso pessoal como: toalha, sabonete, shampoo e escova de cabelo.
OBSERVAÇÕES








Etiquetar todo o material do aluno com nome e série.
Solicitamos não enviar materiais que dispersem a atenção dos alunos, devem ser simples.
Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos quando necessário.
Horário para que os pais deixem e apanhem seus filhos no colégio: às 13h20 e às 17h50min.
Após às 18h30min o Colégio não dispõe de pessoal para atender os alunos.
Uniforme de uso obrigatório e diário. Marcar todas as peças do uniforme com nome e série do aluno.
A mochila é modelo padrão do Colégio e a primeira será fornecida no início das aulas.
HORÁRIO DAS AULAS

INÍCIO DAS AULAS

Das 13h20 às 17h50min.

10 de fevereiro de 2020.

