Lista de Material Individual – 5º ano
Materiais que serão mantidos na mochila do aluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Estojo de caneta hidrográfica fina 24 cores;
1 Caixa lápis de cor 24 cores;
1 Tesoura sem ponta (a qualidade da tesoura é fundamental para o bom desempenho nas
atividades de recorte. Sugestão: Mundial);
4 Lápis grafite n.2;
1 Apontador com depósito;
1 Borracha macia;
1 Cola bastão;
1 Régua 30 cm;
1 Estojo com duas ou mais divisões;
1 Garrafa de água (squeeze) – deverá ser higienizada diariamente;
1 Nécessaire contendo: escova de dente, pasta e fio dental – deverá ser higienizada
semanalmente;
1 Mochila para acomodar todos os pertences do aluno listados acima.

Materiais que serão mantidos na escola:
•
•

1 Caixa de lenço de papel;
1 Camiseta GG com manga para pintura com nome– irá para casa bimestralmente para ser
lavada;
1 Caderno de capa dura 96 folhas com linha e margem tamanho universitário (para currículo

•
inglês).
•
1 Caderno Universitário Capa Dura - 100 Folhas (o mesmo utilizado no Year 4 para continuar o
caderno de “Descobertas”).
• Material do programa Maple Bear Year 5, a aquisição desse material deve ser feita através do
site: http://www.maplebear.com.br/store
Livros paradidáticos:
A metodologia Maple Bear valoriza muito a leitura, pois os canadenses acreditam que um
povo culto é um povo que lê bastante. Visando formar bons leitores desde as séries iniciais, o
programa sugere várias leituras de paradidáticos, nos dois idiomas. No currículo de inglês, eles estão
no programa Raz-Kids e Reading A to Z, fornecidos pela escola e sem custos adicionais aos pais. No
currículo de português, a escola fornece os livros para as leituras interativas, guiadas, compartilhadas
e dos centros. No entanto, há a necessidade dos alunos adquirem alguns livros paradidáticos por
serem de uso individual.

Os livros paradidáticos do 1º semestre deverão ser entregues com nome no primeiro dia de
aula. Os livros do 2º semestre poderão ser entregues até o primeiro dia de aula do segundo semestre.
Livro
O Pequeno Príncipe
Extraordinário
A Terra dos meninos pelados
Brevíssima História de Quase Tudo
Quem foi Charles Darwin?
A Volta ao mundo em 80 dias
(Histórias em quadrinhos - HQ)

Autor

Editora

Antoine de Saint Exupéry
R.J. Palacio
Graciliano Ramos
Bill Bryson
Deborah Hopkinson
Júlio Verne

Cia das Letrinhas

SEMESTRE em
que será lido
1º

Intrínseca
Galera Record
Cia das Letrinhas
DCL
Salamandra

1º
1º
1º
1º
1º

Globo

1º

Martins Fontes
Cia das Letrinhas

FTD

1º
1º
2º

Global
Quadrinhos na Cia

2º
2º

Nova York - série "Proibido para
Klay Lamprell
adultos"
A fantástica fábrica de chocolate
Roald Dahi
10 Inventores que mudaram o mundo
Clive Gifford
Malala, a menina que queria ir para a
Adriana Carranca
escola
Um cadáver ouve rádio
Marcos Rey
As aventuras de Tintin - O templo do
Hergé
sol
O menino no espelho
Fernando Sabino
Dicionário Oxford Basic
Shirley Burridge
Dicionário Escolar da Língua
Academia Brasileira de
Portuguesa Academia Brasileira de
Letras – Evanildo C. Bechara
Letras
Leda Leonardo da Silva
Aprender Juntos Geografia 5

Aprender Juntos História 5
* Doação de um livro indicado à faixa
etária para a Biblioteca Circulante

Record
Oxford

2º
1º e 2º

Companhia
Editora Nacional

1º e 2º

SM (edição 2016)

1º e 2º

Raquel dos Santos Funari e
SM (edição 2016)
Mônica Lungov Bugelli

1º e 2º

Ao longo do programa do Year 5 serão apresentados os "Clubes de Leitura", que consistem na
leitura para deleite de um mesmo livro por um grupo de alunos. Serão quatro Clubes de Leitura, nos
quais os alunos poderão escolher e adquirir um dos livros de cada grupo. A escola informará a família
com antecedência sobre essa aquisição que acontecerá durante o decorrer das unidades ao longo do
ano letivo.

Lembretes importantes:
1. Materiais de uso individual que precisam ser identificados com caneta permanente:
•Mochila
• Garrafinha de água (squeeze)
• Kit Escovação (Estojo, creme dental pequeno, escova de dente)
• Uniformes
2. Uniformes:
Todas as crianças devem vir devidamente uniformizadas diariamente.
Uniformes podem ser adquiridos nos seguintes endereços:
a. Escola– Rua JoséFelix de Oliveira,1776 . Fone: 4702-7295 ou pelo site:
http://chackonline.com.br/
b. Apenas os livros e materiais que serão mantidos na escola deverão ser entregues no
primeiro dia de aula.
c.

É de responsabilidade dos pais a reposição ou troca do material de uso individual;

d. É importante que todos os pais & responsáveis tenham conhecimento das normas
escolares expressas no guia dos pais e do calendário escolar enviado por email e pela
agenda eletrônica - KidReports
3. Horário de aulas:
Turma Manhã: Segunda-feira à Sexta-feira das 8h às 13h30.
Recepção dos alunos do Ensino fundamental a partir das 7h45 da manhã.

YEAR 5
Segunda à Sexta das 8:00 às 13:30

Início
Término
Monday
Tuesday
Wednesday
08:00
08:50
Math
Math
Math
08:50
09:40
ELA
ELA
ELA
09:40
10:30
Science
ELA
Artes
10:30
11:00
Snack/Play
Snack/Play
Snack/Play
11:00
11:50
Português
Português
Português
11:50
12:40
Português
Português
Geografia
12:40
13:30
Physical Education
Música
História
13:30
14:00
Almoço
Almoço
Almoço
14:00
14:50
*Bridges
*Bridges
*Bridges
*Bridges Apenas para os alunos que foram convocados pela escola.

Thursday
Math
ELA
Science
Snack/Play
Português
Português
Physical Education
Almoço
*Bridges

Friday
Math
ELA
ELA
Snack/Play
Português
Geografia
História
Almoço
*Bridges

