CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
5º ANO – Ensino Fundamental
AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas.
Coleção de livros do Sistema de Ensino Bernoulli a ser adquirido na escola, no início das aulas.
LIVROS:
INGLÊS: Material do International School – Programa Bilíngue.
LIVROS DE LITERATURA:
 Uma boa conversa. Autor: Fernando Carraro. Editora: FTD.
 Layla, a menina síria. Autoras: Cassiana Pizaia, Rima Awada Zahra, Rosi Vilas Boas. Editora do
Brasil.
 Severina: a menina rica do Sertão. Autor: Laerte Silvino. Editora: Edebê.
MATERIAIS:
















03 cadernos grandes, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Português, Matemática e Ciências);
01 caderno grande, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Geografia/ História);
02 blocos de atividades com o logotipo da escola (início das aulas, adquirir na Mecanografia da
escola);
01 caixa de lápis de cor – indicamos a marca Molin – 12 cores;
01 caixa de hidrocor Jumbo – indicamos a marca Molin – 12 cores;
01 caixa de Giz Cromocera – indicamos a marca Molin – 12 cores – bastão;
03 lápis;
01 borracha;
01 apontador com acumulador de pontas;
01 cola bastão (sempre no estojo);
01 régua de 30 cm;
01 tesoura sem ponta com o nome de aluno gravado;
01 pasta com elástico;
02 canetas (marcador fluorescente);
01 pincel n° 16.

 Utilizar uma mochila leve, preferencialmente sem rodinhas, pois essas são mais pesadas.
Os materiais abaixo deverão ser entregues, etiquetados com nome completo da criança, o ano e
a turma até o dia 10/02/2021, na escola.






01 bloco Canson A4;
01 durex colorido azul ou preto;
01 cola branca 90 g;
01 caixa de tinta guache cores primárias;
01 resma de papel A4.

UNIFORMES
Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ - Tel.: 2733.1088

INÍCIO DAS AULAS - 03/02/2021
Horário das 13h às 17h30min.

