
 

 

 

   ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO – ZONA SUL   

Educando com a Graça de Deus! 

 
 

ATENÇÃO: Senhores Pais e/ou Responsáveis, fiquem atentos ao GUIA ESCOLAR 2020.  Nele 
constam todas as datas de reuniões e eventos do ano letivo. Participem de todas as 
atividades escolares! 

MATERIAL ESCOLAR – 2020  
5º Ano do Ensino Fundamental 

  
50 folhas de ofício brancas 

 50 folhas coloridas collor set 

 50 folhas pautadas 

 50 folhas A4 desenho 180gm 

 02 blocos de folhas coloridas (8 cores). 

 02 colas líquida branca. 

02 colas silicone  

01 caixa tinta acrílica com 6 unidades. 

05 cadernos grandes, capa dura, espiral, com    

margem (96 folhas) 

01 apontador 

03 lápis de escrever 

 02 borrachas  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 30cm 

01 conjunto de hidrocor (12 cores) 

01 caixa de lápis de cor 

 01 tubo de cola bastão (grande) 

01 pincel  nº18 

01 caneta permanente 

01 rolo de fita adesiva  larga 

04 plásticos com furo 

02 revistas para recorte (adequadas à faixa etária) 

02 gibis 

 
 
MÚSICA 

 
01 Flauta Doce Soprano Barroca (Encontra-se em loja 
de instrumentos musicais) 
01 pasta catálogo com plásticos (para Música) 
 

 
⮚ DICIONÁRIOS - Nova Orientação Ortográfica- (opções) 

 
- Português 

*Minidicionário  - Luft  – Editora Ática 
*Minidicionário – Silveira Bueno Editora FTD 
*Dicionário Didático Básico – Ens. Fundamental – Ed. SM 
 
 - Inglês - Poderão ser utilizados até o Ensino Médio 

 
Oxford  Escolar  
 Longman  Dicionário Escolar-Inglês - Português/  
 Português -Inglês- Editora: Pearson Longman, 2ª edição. 
 
 
 
⮚ LEITURAS  EXTRACLASSE 

 
1º Trimestre: 

 
● LIVRO: Vida, direito de todos!  de, Fernando Carraro –  

             Editora FTD 
 
 

 Os livros do 2º e 3º trimestres serão solicitados pela 
professora durante o ano letivo. 

 
ATENÇÃO: Os livros poderão ser adquiridos diretamente com as 
editoras, nas dependências da escola, nos dias 02 e 03  de 
março, das 7h30 às 12h e das 13h às 18h, com desconto 
especial. 
 

 

        CADERNOS DE ATIVIDADES 
 
Serão adquiridos na escola. Valor e prazo serão comunicados 
aos pais. 

 
 

 

 

 
ORIENTAÇÕES 

 
1. Os materiais deverão ser entregues dia  17 de fevereiro.  
2. Todo material do (a) aluno (a) deverá estar identificado com nome. 
3. ATENÇÃO: Caso haja necessidade de algum outro material, será solicitado durante o ano letivo. 

 

 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO – 2020 

 
 Dia  17  de fevereiro - Reunião com os pais, professores e alunos, às 13h30.   
 Dia  18  de fevereiro - Início das aulas em horário normal - 13h 30min às 17h30min 
 

 


