LISTA DE MATERIAIS – 2021 – INFANTIL 5
Prezados pais, saudações.
Solicitamos os materiais abaixo relacionados para contribuir com o sucesso do ano letivo de 2021 no Colégio Regina
Pacis. Pedimos que os senhores adquiram os materiais e os deixem na papelaria, entregando para a professora do (a) seu/sua filho
(a) somente o recibo. Os materiais serão retirados durante o ano, conforme a necessidade. Esse procedimento é para preservar os
materiais, evitando que estraguem.
ADQUIRIR, DEIXAR NA PAPELARIA E ENTREGAR O RECIBO PARA OS PROFESSORES:
1 folha de papel crepom
1 folha de papel cartão
1 folha de papel dobradura
1 caneta de retroprojetor
1 folha de papel laminado
1 fita adesiva transparente
3 folhas de EVA (40X60)
4 colas médias (110g) de boa qualidade
3 folhas color-Set
4 colas gliter
1 folha de papel camurça
2 durex colorido
2 cartolinas brancas
2 bastões de cola quente
1 metro de contact transparente
1 caixa de cola colorida
1 metro de papel pardo
Os materiais relacionados abaixo e os livros, por gentileza entregar no colégio, dia 29/01/2021 no horário do período
em que seu/sua filho (a) está matriculado (a). É importante que todos os pais entreguem os materiais na data definida porque dia
01/02/2021 iniciarão as aulas e os materiais serão usados pelos alunos, incluindo os livros didáticos. Assim, sugerimos que
providenciem com antecedência. Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do (a) aluno (a) e o ano que irá
cursar.
2 cadernos capa dura grandes (sem arame) 48folhas
100 folhas de sulfite A4 brancas
3 blocos de papel A4 gramatura150 gm2
1 caixa arquivo (plástico) azul
4 pastas com trilho
6 lápis pretos
2 caixas de lápis de cor
2 apontadores (com depósito)
4 borrachas brancas e macias
1 caixa de giz de cera grosso
2 jogos de canetinhas grandes (grosso)
6 caixas de massa para modelar macia (com 12
unidades)
1 pacote de massinha EVA
1 caixa de tinta guache (12 cores)
1 pincel para tinta guache chato - nº 12
1 tela 20x30
1 estojo duplo (guardar canetinhas e lápis de cor)
10 botões coloridos grandes
1 tesoura de cabo preto com ponta redonda (com nome)
1 lata de 400g vazia, encapada, com nome (com tampa)
1 pote quadrado com tampa 500gr
1 avental para pintura (com nome)

Material de Higiene Pessoal para ficar na mochila diariamente:
1 toalha para lanche
1 garrafa p\ água com nome
LIVROS DIDÁTICOS QUE DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS NA ACDMAV NO COLÉGIO:



Bernoulli Sistema de Ensino Coleção – 2
Volumes (1 Livro por Volume)
Empreendedorismo e Projeto de Vida - FTD



O material de Inglês – Programa Bilíngue – será entregue pela
escola aos alunos em sala de aula.



01 Livro de história infantil para rodízio literário (a
família pode escolher de acordo com a faixa etária, ou
trazer algum que já tenha em casa.)
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Sugestão de Livros Paradidáticos Infantil 5
Titulo

Editora

Autoria

Ventania e o mapa do tesouro

Passarada Simone

Cavalcante Manual

Diversidade

Quinteto editorial

Tatiana Belinky

Salada, Saladinha

Moderna

Maria José da Nóbrega e Rose
Pamplona

Você troca

Moderna

Eva Furnari

Não confunda

Moderna

Eva Furnari

Era uma vez um gato xadrez

Escala Educacional

Bia Villela

Bichodário

Larousse Júnior

Telma Guimarães

Cobras e lagartos

FTD

Wania Amarante

Misturichos

Martins Fontes

Renata Bueno e Beatriz Carvalho

A, B, C da Bicharada

Studio Nobel

Monika Papescu

Animais brasileiros ameaçados de extinção: brincando com
dobradura

Paulus

Gláucia Lombardi

Bichos Vermelhos

Gráfica Marta

Lina Rosa Vieira

Estrelas e Planetas

Brinque Book

Pierre Winters

Astronauta por um dia

Caramelo

DK PUBLISHING

O Grande Livro dos Labirintos

Edicare

Vários autores

Dia e noite

Ática

Mary Franca

Quem lê com pressa tropeça

O ABC do trava-língua Lê Elias
José Livro do Aluno Coleção
mestres das artes no Brasil

Burle Marx Moderna Carla
Caruso

A sementinha que não queria nascer

Patrícia Kenney e Richard
McFadden

A Galinha Ruiva

Dom Quixote

Leo Timmers

A escolinha do mar, Série Vou Te Contar!

Salamandra

Ruth Rocha

O que é? Coleção Adivinhe Só

Salamandra

Ana Maria Machado

Canções, parlendas, quadrinhas para crianças

Salamandra

Ruth Rocha
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