Relação de Material – 2019
5º Ano
Apostila Positivo: 04 volumes (Disponível na Papelaria Lápis de Cor)
Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 5 ( Nova Edição) - Ednilce Duran e Glair Arruda –

Editora FTD
Atlas Geográfico Ilustrado – Graça Mª Lemos e Marcelo Martinelli – Editora Moderna
Dicionário da Língua Portuguesa
Livros da EI: Material da Escola da Inteligência – EI Esse material será adquirido no Colégio no início do ano
letivo.
Literatura: Como mudar o mundo ? Stela Barbieri – Editora FTD
01 Caderno (grande) - brochurão – (96folhas)
01 Caderno de aritmética – grande com
quadriculado menor 7x7
01 Caderno de desenho com margem(capa dura)
*02 Folhas de EVA - felpudo (1 rosa e 1 verde)
*03 Folhas de EVA com glitter (1 lilás , 1 prata e 1
marrom)
Borracha e apontador
Régua
Lápis preto
Lápis de cor
Cola

*500 Folhas de sulfite A-4 (entregar no 1º. Dia de
aula na sala)
Canetas (azul, preta e vermelha)
*02 caixas de massa de modelar
01 caneta – marca texto
70 cm. de plástico incolor para a carteira
01 Estojo de canetinha hidrográfica
Tesoura (ponta redonda)
*01 caixa de tinta acrílica fosca
*01 Tela caixote – 30x40

Colocar o NOME em todos os materiais e uniforme, inclusive em cada um dos lápis. Fazer margem em
todos os cadernos.
OBS: os materiais assinalados com (*) devem ser entregues no dia 04/02, os demais devem permanecer com os
alunos.
UNIFORME:

Conforme consta na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais : o uso do
uniforme pelo aluno é obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo que é composto de :
camiseta, calça, jaqueta, próprios da escola, e tênis
O uniforme será comercializado na
 Papelaria Lápis de Cor - Rua Irmã Eleutéria, 158 – Centro – Fone: 3422-4463.
 Loja Star Baby – Rua Dr. Munhoz da Rocha 1065, sala 01- Fone: 99609-4083
 Casa dos uniformes (Maringá) www.casadosuniformes.com.br
UNIFORME NOVO da Imaculada Rede de Educação – (2019 não será obrigatório) Somente para quem adquirir o
uniforme por necessidade.
Obs.: O uniforme OFICIAL da Escola é produzido pela Casa dos Uniformes, não sendo permitida sua reprodução
por terceiros (PIRATARIA é crime e está sujeita às sanções legais).

IMPORTANTE:
Dia 04/02/2019 – 7h 45min (alunos da manhã) – 13h10 min (alunos da tarde) presença dos pais e alunos na sala
de aula para avisos, informações e entrega dos materiais à professora. Logo após, serão dispensados.
Dia 05/02/2019 - aula normal – alunos da manhã (7h 40min às 12h), alunos da tarde (13h10min às 17h30min).

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Rua Antônio Ostresnki, 272 – Apucarana– PR – Brasil – 86800-200– (43) 3422-0551 . www.glorinha.g12.br
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