LIVROS DIDÁTICOS:

 Sistema Anglo de Ensino e

Coleção Ensinando o Caminho
(vendidos na escola a partir do dia 07 de outubro)

 Livros Literários para o projeto da Ciranda

(adquiridos no ato da matrícula e entregues no início do ano letivo)

ENSINO FUNDAMENTAL I

www.colegiodromos.com.br – (61) 3344-0004

5º Ano

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2022
Ensino Fundamental I

Atlas Geográfico para consulta (sugestão- Editora Cultural ou outro)
(não vendidos na escola)

UNIFORMES VENDIDOS NA ESCOLA -

(Procurar Creuza na recepção)

* Material para as AULAS DE INFORMÁTICA poderá ser solicitado
posteriormente.
MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 caderno quadriculado universitário 1x1 cm capa dura (Matemática)
 04 cadernos brochura capa dura com 1 matéria - 48 folhas
 01 caderno brochura capa dura com 1 matéria - 48 folhas (aulas de Inglês)
 01 caderno de desenho 96 folhas (espiral) (aulas de Artes)
Objetivo: Registrar as atividades desenvolvidas nas disciplinas.

 01 pasta de plástico fina com elástico (trazer diariamente na mochila)
 01 pasta sanfonada com 12 divisórias para o portfólio (entregar no primeiro dia de
aula para a professora)
Objetivo: Organizar as atividades realizadas no decorrer do ano.

 01 dicionário de Língua Portuguesa - qualquer autor (identificado) (trazer
diariamente na mochila)
Objetivo: Trabalhar os significados das palavras.

Dromos

Compass 4 - Language Log
Compass 4 - Vocabulary and Grammar Log
Autora: Noelle Yaney Child, Jennifer Li
Editora: Richmond

LISTA DE MATERIAL
DIDÁTICO 2022

Língua Inglesa (não vendidos na escola)

ENSINO FUNDAMENTAL I

5º Ano

LISTA DE MATERIAL
DIDÁTICO 2022

Dromos

 01 estojo completo contendo: lápis grafite, borracha, apontador, lápis de cor, giz de cera,
canetinha hidrocor fina, canetas azul, vermelha e preta.
Sempre que houver a necessidade, a família deverá repor o material do estojo do aluno
Objetivo: Realizar atividades do cotidiano.

 01 régua de 30 cm
Objetivo: Trabalhar noções matemáticas.

 01 tesoura de ponta arredondada (com o nome gravado)
Objetivo: Desenvolver coordenação motora fina e produções artísticas.

 01 cola branca 90g
Objetivo: Realizar atividades com colagem de materiais específicos.

 01 fone de ouvido
Objetivo: Trabalhar com materiais audiovisuais.
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA:

 01 bloco de papel canson branco A3
 01 bloco de papel canson branco A4
 01 bloco de papel canson colorido A4 – 120 g/m com 24 folhas
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina e produções artísticas.

 03 metros inteiros de TNT (colorido)
 01 folha de EVA (colorido)
 01 metro de papel contact (transparente)
 02 folhas de papel de seda (cores diversas)
 01 rolo de papel crepom
 01 pote de tinta guache 250ml (amarelo)
Objetivo: Confeccionar materiais no decorrer do ano letivo.

 02 rolos de fita crepe marrom 18x50
 01 cola bastão média
 05 refis de cola quente (fino)
 05 refis de cola quente (grosso)
Objetivo: Realizar atividades com colagem de materiais específicos.

 01 caneta para retroprojetor preta (fina)
Objetivo: Desenvolver o grafismo, bem como a coordenação motora fina e realizar produções
artísticas.

 3 gibis novos
Objetivo: Trabalhar diferentes tipos de textos e estimular a leitura.

VENDIDO NA ESCOLA - MATERIAL EXCLUSIVO PARA
AS TURMAS DO INTEGRAL (INFANTIL III ATÉ O 3º ANO)

Senhores pais e responsáveis, favor verificar a data de validade dos produtos
e a qualidade. Todo material deve ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
A entrega deverá ser feita nos dias 27 e 28 de janeiro
na recepção da escola, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
As crianças iniciarão as atividades no dia 31 de janeiro de 2022.
*Sujeito a alteração de acordo com a Secretaria de Educação do DF

