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-

2019

Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
Inglês - Standfor Evolution - Fly High - 5º ano (Material disponível para compra, na livraria Loyola – CRM)
1 mini dicionário da Língua Portuguesa – Nova ortografia
1 Atlas Escolar Geográfico – Ciranda Cultural – ISBN 9788538055389
Livro de Ensino Religioso = Diálogo Inter-Religioso = Volume 5 – ed. FTD – 9788596009966
2 cadernos universitários espiral capa dura – 96 folhas ( Português e Matemática)
3 cadernos universitários espiral capa dura – 48 folhas (Ciências, História e Geografia)
1 caderno pequeno de 50 folhas (Inglês – pode utilizar o caderno de 2018)
1 caderno universitário de música espiral capa dura 96 folhas
2 pastas com elástico ( inglês e atividades para deixar na mala)
1 calculadora simples
1 caneta marca texto – amarela
3 canetas esferográfica – azul, verde e preta
1 caneta hidrográfica ponta fina – preta (para mapas)
1 caixa de giz de cera
1 fita corretiva
1 tinta para artesanato pequena (madeira branca ou preta)
1 tinta craquelê na cor de sua preferência (+ 1 verniz)
1 caixa de lápis de cor com 12 cores
1 kit de canetinhas hidrocor com 12 cores
3 lápis pretos – grafite nº 2
1 borracha
1 apontador com depósito
1 régua transparente – 30cm
1 régua geométrica
1 compasso
1 tesoura – sem ponta – com nome gravado
1 flauta doce – soprano barroca
10 sacos plásticos (tamanho sulfite para as pastas) - A4
10 sacos plásticos ( tamanho A3)
1 bloco timbrado do Colégio
1 pacote de sulfite branco (A4)- 100 folhas
1 bloco de canson creme A3
10 folhas de papel vegetal
2 kits de papel para dobradura quadrado ( 15x15) e (10x10).
1 tubos de cola bastão
2 tubos de cola líquida – branca
1 cartela de multi tak
1 folha de cartolina branca
Dia das Mães: Caixa Tampa de Sapato baixa 10X10X5 MDF
Dia dos Pais: Caixa Tampa de Sapato baixa retangular 19X10 – MDF
1 sacola personalizada – Ciranda do Livro – Disponível para a compra, na livraria Loyola –CRM.
1 avental de mangas longas (branco/abotoado na frente) para uso no laboratório

Observações importantes:
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Todos os materiais devem ter nome e ano do aluno;
A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
O material do ano anterior, que puder ser aproveitado, poderá ser usado em 2016.
Solicitamos que todas as folhas de papéis avulsas sejam entregues às professoras com cuidado de não dobrálas ou amassá-las.
Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano pela professora.
O material deverá ser entregue para a professora da classe no dia da 1ª reunião de pais.
 Reunião de Pais do início do ano letivo: 29 de janeiro de 2019
Ens. Fund. Anos Iniciais (2º. ao 5º. Ano):
Turmas da manhã: 7h30 às 9h30 – Sala de aula
Turmas da tarde: 13h30 às 15h30 – Sala de aula
Reunião do período diversificado (2º. ao 5º. Ano): Salão Santa Paulina – 10h – 2º. Andar.

O material escolar está disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.
Horário: 07/01 a 07/02/2019 das 8h às 16h, e 19/01/2019 (sábado) das 8h às 11h.
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