Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

1º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos (02 unidades):
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano.
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 04 lápis evolution verde - 2B/ Nº 2 - (Maped, Faber ou BIC) - vetado o uso de lapiseira;
99 02 borrachas brancas grandes;
99 01 apontador simples (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 régua de 30 cm (dura).
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
99 01 cola em bastão grande;
99 01 estojo de hidrocor fina com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta para retroprojetor preta.
01 pasta catálogo com 10 plásticos resistentes (uso diário).
Português:
• Livro didático: Aprender Juntos, Português - Adson Vasconcelos - 1º Ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 dicionário ilustrado da Língua Portuguesa - Saraiva Infantil de A a Z - 3ª edição - Editora Saraiva
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Português;
Redação:
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Treino Ortográfico.
Literatura:
99 1ª Etapa: Bonequinha Preta. Alaíde Lisboa. Editora Lê.
99 2ª Etapa: (o nome do livro escolhido será enviado durante a primeira etapa).
99 3ª Etapa: Fábrica de Poesia. Roseana Murray. Editora Scipione (Coleção Dó-Ré-Mi-Fá).
Matemática:
• Livro didático: Matemática – Aprender Juntos - 1º Ano. Roberta Taboada. Angela Leite. Editora SM.
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Matemática.
• 02 jogos pedagógicos:
99 1º semestre: Dominó
99 2º semestre: Trilha
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

1º ano
Educação Financeira:
• Livro didático: Coleção DSOP de Educação Financeira - 1º ANO - Ensino Fundamental - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Geografia/História/Ciências:
• Livro didático: Aprender Juntos Ciências, Geografia, História.Silvana Rossi Júlio. 1º ano. Editora SM.
A caminho dos mapas. Graça Maria Lemos Ferreira, Marcello Martinelli. 1º ano. Editora Moderna. 1ª ed.
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Geografia.
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para História.
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Ciências.
• 01 jaleco manga curta para Ciências.
Inglês:
• Livro didático: Pre-Kids: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Inglês.
Espanhol:
• Livro didático: Nuevo Recreo 1. Editora Santillana (com CD).
• 01 caderno Alibombom capa vermelha (dura) 96 folhas para Espanhol.
• Livro de Literatura: 1º semestre: Olga La oruga. Editora Santillana.
                           2º semestre: Topo en el mar. Editora Santillana.
Artes:
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 01 pacote de papel colorido - 120g/m² – 32 Folhas (Criativo Cards Canson);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores;
• 01 caixa de cola Dimensional - 06 cores (brilhante, metálica ou gliter);
• 04 durex coloridos (cores diferentes);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 01 tela painel 20x30cm para pintura;
• 01 caixa de tinta acrílica (Acrilex) - 06 cores diferentes;
• 01 metro de tecido estampado (algodão);
• 01 avental plastificado ou 01 capa de chuva .
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

2º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos (02 unidades):
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano.
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 04 lápis evolution verde - 2B/ Nº 2 - (Maped, Faber ou BIC) - vetado o uso de lapiseira;
99 02 borrachas brancas grandes;
99 01 apontador simples (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 régua de 30 cm (dura).
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
99 01 cola em bastão grande;
99 01 estojo de hidrocor fina com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta para retroprojetor preta.
01 pasta catálogo com 10 plásticos resistentes (uso diário).
Português:
• Livro didático: Aprender Juntos, Português - Adson Vasconcelos - 2º Ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 mini dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno - Edição revista e atualizada - Editora FTD.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para  Português.
Redação:
• Livro didático: Oficina de escritores - Volume 2. Hermínio Sargentim. Editora IBEP. 1ª ed.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Redação.
Literatura:
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Literatura.
99 1º Etapa: O carteiro chegou. Allan Ahlberg. Companhia das Letrinhas.
99 2ª Etapa: Coleção Ana Maria Machado.Editora FTD.(o nome do livro escolhido será enviado no primeiro dia de aula)
99 3ª Etapa: Coleção Ziraldo HQ’s. Editora Globo. (o nome do livro escolhido será enviado no primeiro dia de aula)
Matemática:
• Livro didático: Matemática – Aprender Juntos - 2º Ano. Roberta Taboada. Angela Leite. Editora SM.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Matemática.
• 02 jogos pedagógicos:
99 1º semestre: Dama
99 2º semestre: Ludo
• 01 Ábaco
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

2º ano
Educação Financeira:
• Livro didático:  Coleção DSOP de Educação Financeira - 2º ANO - Ensino Fundamental - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Geografia:
• Livro didático: Aprender Juntos, Geografia. Leda Leonardo da Silva. 2º ano. Editora SM. 3ª ed.
    A caminho dos mapas. Graça Maria Lemos Ferreira, Marcello Martinelli. 2º ano. Editora Moderna. 1ª ed.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Geografia.
História:
• 01 livro didático: História de Belo Horizonte, HISTÓRIA. Helena Guimarães. Ensino fundamental. Editora Lê. 1ª ed.
• 01 caderno Canarinho (caderno de ortografia) para História.
Ciências:
• Livro didático: Aprender Juntos, Ciências. Cristiane Motta. 2º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Ciências.
• 01 jaleco manga curta.
Inglês:
• Livro didático: Kids Starter/Kids 1: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Inglês.
Espanhol:
• Livro didático: Nuevo Recreo 2. Editora Santillana (com CD).
• 01 caderno Canarinho (caderno de Ortografia) para Espanhol.
• Livro de Literatura: 1º semestre: Oscar y Solete. Editora Santillana.
                           2º semestre: La alfombra mágica. Editora Santillana.
Artes:
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 01 pacote de papel colorido - 120g/m² – 32 Folhas (Criativo Cards Canson);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caixa de cola gliter - 06 cores;
• 04 durex coloridos (cores diferentes);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 01 tela painel 20x50cm para pintura;
• 01 caixa de tinta acrílica Acrilex (06 cores diferentes);
• 01 metro de tecido estampado (algodão);
• 01 avental plastificado ou 01 capa de chuva.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

3º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos (02 unidades):
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano.
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 04 lápis evolution verde - 2B/ Nº 2 - (Maped, Faber ou BIC) - vetado o uso de lapiseira;
99 02 borrachas brancas grandes;
99 01 apontador simples (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 régua de 30 cm (dura).
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina, Mundial ou Maped);
99 01 cola em bastão grande;
99 01 estojo de hidrocor fina com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta para retroprojetor preta.
01 pasta catálogo com 10 plásticos resistentes (uso diário).
Português:
• Livro didático: Aprender Juntos, Português - Adson Vasconcelos - 3º Ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 mini dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno - Edição revista e atualizada - Editora FTD.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Português.
• 01 caderno Canarinho (caderno de caligrafia).
Redação:
• Livro didático: Oficina de escritores - Volume 3. Hermínio Sargentim. Editora IBEP. 1ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Redação.
Literatura:
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Literatura.
99 1º Etapa: As melhores histórias em quadrinhos do Sítio do Pica Pau Amarelo - Contos de Fadas. Coleção HQ’s
do Sítio do Pica Pau Amarelo. Editora Globo.
99 2ª Etapa: Coleção Reencontro Infantil. Editora Scipione. (O nome do livro escolhido será enviado na primeira
semana de aula).
99 3ª Etapa: O Príncipe sem sonhos. Márcio Vassalo. Editora Brinque-Book. 1999.
   Bojabi - A árvore mágica. Dianne Hofmeyr. Editora Biruta. 2012.
Matemática:
• Livro didático: Matemática – Aprender Juntos - 3º Ano. Roberta Taboada. Angela Leite. Editora SM.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Matemática.
• Material Dourado
• 01 Ábaco
• 02 jogos pedagógicos:
99 1º semestre: Dominó
2º semestre: Trilha
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

3º ano
Educação Financeira:
• Livro didático: Coleção DSOP de Educação Financeira - 3º ANO - Ensino Fundamental - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Geografia:
• Livro didático: Aprender Juntos, Geografia. Leda Leonardo Silva. 3º ano. Editora SM. 3ª ed.
A caminho dos mapas. Graça Maria Lemos Ferreira, Marcello Martinelli. 3º ano. Editora Moderna. 1ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Geografia.
História:
• Livro didático: Aprender Juntos, História. Mônica Lungov Bugelli, Raquel dos Santos Funari. 3º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para História.
Ciências:
• Livro didático: Aprender Juntos, Ciências. Cristiane Motta. 3º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Ciências.
• 01 jaleco manga curta.
Inglês:
• Livro didático: Kids 23: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Inglês.
Espanhol:
• Livro didático: Nuevo Recreo 3. Editora Santillana (com CD).
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Espanhol.
• Livro de Literatura: 1º semestre: Trabajo en equipo. Editora Santillana.
                           2º semestre: Tobias y el tren mágico. Editora Santillana.
Artes:
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 01 pacote de papel colorido - 120g/m² – 32 Folhas (Criativo Cards Canson);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores;
• 01 caixa de gliter - 06 cores;
• 04 durex coloridos (cores diferentes);
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 01 tela painel 20x50cm para pintura;
• 01 caixa de tinta acrílica Acrilex (06 cores diferentes);
• 01 metro de tecido estampado (algodão);
• 01 avental plastificado ou 01 capa de chuva.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

4º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos (02 unidades):
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano.
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 04 lápis evolution verde - 2B/ Nº 2 - BIC ou Full HB Ecole (vetado o uso de lapiseira);
99 02 borrachas brancas grandes;
99 01 apontador simples (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta marca texto;
99 01 régua de 30 cm (dura).
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
99 01 cola em bastão grande;
99 01 estojo de hidrocor fina com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta para retroprojetor preta.
01 pasta catálogo com 10 plásticos resistentes (uso diário).
Português:
• Livro didático: Aprender Juntos, Português - Adson Vasconcelos - 4º Ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 mini dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno - Edição revista e atualizada - Editora FTD.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Português.
• 01 caderno brochurão (14 x 21cm) capa dura 96 folhas.
Redação:
• Livro didático: Oficina de escritores - Volume 4. Hermínio Sargentim. Editora IBEP. 1ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Redação.
Literatura:
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Literatura.
99 1º Etapa: O Mágico de Oz. L. Frank Baum. Coleção Reencontro Infantil. Editora Scipione.
   Um livro da Coleção Reencontro Infantil. Editora Scipione. (O nome do livro escolhido será enviado
na primeira semana de aula).
99 2ª Etapa: Reinações de Narizinho - Volume 1. Monteiro Lobato. Editora Globo. 2008.
  Reinações de Narizinho - Volume 2. Monteiro Lobato. Editora Globo. 2007.
99 3ª Etapa: Como fazíamos sem... Bárbara Soalheiro. Editora Panda Books. 2006
Detetive Intrínculis e o roubo da Mona Lisa - Como a ciência ajuda a resolver casos difíceis. Amaicha
Depino, Carla Baredes. Editora Panda Books. 2013.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

4º ano
Matemática:
• Livro didático: Matemática – Aprender Juntos - 4º Ano. Roberta Taboada. Angela Leite. Editora SM.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Matemática.
• 01 jogo pedagógico de xadrez em MDF.
Educação Financeira:
• Livro didático: Coleção DSOP de Educação Financeira - 4º ANO - Ensino Fundamental - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Geografia:
• Livro didático: Aprender Juntos, Geografia. Leda Leonardo Silva. 4º ano. Editora SM. 4ª ed.
A caminho dos mapas. Graça Maria Lemos Ferreira, Marcello Martinelli. 4º ano. Editora Moderna. 1ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Geografia.
História:
• Livro Didático: História de Minas Gerais. Helena Guimarães Campos. Ricardo de Moura Faria. 4º ano. Atual Editora.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para História.
Ciências:
• Livro didático: Aprender Juntos, Ciências. Cristiane Motta. 4º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Ciências.
• 01 jaleco manga curta.
Inglês:
• Livro didático: Junior 1/2: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Inglês.
• Livro de Literatura: 1º semestre: The Magic Carpet. Brendan Dunne e Robin Newton. Editora Richmond.
                                          2º semestre: Teamwork. Brendan Dunne e Robin Newton. Editora Richmond.
Espanhol:
• Livro didático: Nuevo Recreo 4. Editora Santillana (com CD).
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Espanhol.
• Livros de Literatura: 1º semestre: Susana va a la India. Editora Santillana.
                             2º semestre: El Jersey del abuelo. Editora Santillana.
Artes:
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 01 pacote de papel colorido - 120g/m² – 32 Folhas (Criativo Cards Canson);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores;
• 01 caixa de cola gliter - 06 cores;
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 01 tela painel 30x30cm para pintura;
• 01 caixa de tinta acrílica Acrilex (06 cores diferentes);
• 01 metro de tecido estampado (algodão);
• 01 avental plastificado ou 01 capa de chuva.
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Você encontra essa lista completa nas papelarias:
VAN GOGH		
Av. Cel. Dias Bicalho, 187 – São José
(31) 3491-1194

DESCOLAR
Rua Mato Grosso, 385 - Barro Preto
(31) 2515-3555

* Àqueles que desejarem:
A Van Gogh e a Descolar oferecem o serviço de entrega do material escolar identificado com o nome do aluno diretamente na escola.

Lista de material de uso individual – ano letivo 2015

5º ano
Material de uso diário:
O material de uso diário deve ser marcado com o nome da criança e deve ser trazido diariamente para a escola.
• kit de escovação contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental (somente para crianças que almoçam e/ou
jantam na escola);
• 01 garrafinha para água - tipo squeeze;
• 01 copo de plástico para suco.
Estojos (02 unidades):
Os estojos e acessórios neles contidos devem ser marcados com o nome da criança e trazidos diariamente para a escola.
É importante manter os estojos sempre completos, até o final do ano.
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 04 lápis evolution verde - 2B/ Nº 2 - BIC ou Full HB Ecole (vetado o uso de lapiseira);
99 02 borrachas brancas grandes;
99 01 apontador simples (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caixa de lápis de cor grande com 24 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta marca texto;
99 01 régua de 30 cm (dura).
• 01 estojo tipo bolsinha com fecho, contendo:
99 01 tesoura sem ponta com nome gravado (Tramontina ou Mundial);
99 01 cola em bastão grande;
99 01 estojo de hidrocor fina com 12 unidades (Faber-Castell ou Maped);
99 01 caneta para retroprojetor preta.
01 pasta catálogo com 10 plásticos resistentes (uso diário).
Português:
• Livro didático: Aprender Juntos, Português - Adson Vasconcelos - 5º Ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 mini dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno - Edição revista e atualizada - Editora FTD.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Português.
• 01 caderno brochurão (14 x 21cm) capa dura 96 folhas.
• 01 caderno de desenho Canson (Meu 1º Canson).
Redação:
• Livro didático: Oficina de escritores - Volume 5. Hermínio Sargentim. Editora IBEP. 1ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Redação.
Literatura:
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Literatura.
99 1º Etapa: A volta ao mundo em oitenta dias. Júlio Verne. Coleção Reencontro Infantil.
99 2ª Etapa: O segredo do disco perdido - Uma aventura ao som do Clube da Esquina. Caio Tozzi, Pedro Ferrarini.
Editora Panda Books. 2014.
Matemática:
• Livro didático: Matemática – Aprender Juntos - 5º Ano. Roberta Taboada. Angela Leite. Editora SM.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Matemática.
• 01 jogo pedagógico de xadrez em MDF.
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5º ano
Educação Financeira:
• Livro didático:  Coleção DSOP de Educação Financeira - 5º ANO - Ensino Fundamental - Reinaldo Domingos.
O material é fornecido pela distribuidora DSOP e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015.
Geografia:
• Livro didático: Aprender Juntos, Geografia. Leda Leonardo da Silva. 5º ano. Editora SM. 3ª ed.
    Brasil em Mapas. Atividades de História e Geografia do Brasil com mapas. Renata Siebert. Editora FTD.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Geografia.
Sugestão apenas para consulta e estudo (não será usado nas aulas): Atlas Geográfico do Estudante. Renata
Siebert. Editora FTD.
História:
• Livro didático: Aprender Juntos, História. Mônica Lungov Bugelli, Raquel dos Santos Funari. 5º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para História.
Ciências:
• Livro didático: Aprender Juntos, Ciências. Cristiane Motta. 5º ano. Editora SM. 3ª ed.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Ciências.
• 01 jaleco manga curta.
Inglês:
• Livro didático: Teens 1/2: Pack 1 (de fevereiro a julho) / Pack 2 (de agosto a dezembro).
O material é fornecido pela distribuidora YNCA e será entregue para os alunos na primeira semana de aula. O valor
desse material seguirá no boleto de março/2015. O pack 2 será entregue em agosto/2015 e o valor seguirá no
boleto em setembro/2015.
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Inglês.
Espanhol:
• Livro didático: Nuevo Recreo 5. Editora Santillana (com CD).
• 01 caderno brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas para Espanhol.
• Livro de Literatura: 1º semestre: Mi Buenos Aires Querido. Editora Santillana.
                           2º semestre: Identidad. Editora Santillana.
Artes:
• 01 caderno de desenho Canson - capa dura (Meu 1º Canson);
• 01 pacote de papel colorido - 120g/m² – 32 Folhas (Criativo Cards Canson);
• 01 cola branca 90g;
• 01 caixa de cola colorida - 06 cores;
• 01 caixa de cola gliter - 06 cores;
• 02 revistinhas em quadrinhos (de personagens diferentes);
• 01 tela painel 30x30cm para pintura;
• 01 caixa de tinta acrílica Acrilex (06 cores diferentes);
• 01 metro de tecido estampado (algodão);
• 01 azulejo branco tamanho 15x15cm (para 2ª etapa);
• 04 tintas para vidro e porcelana Vitro 150° Acrilex - cores diversificadas (para 2ª etapa).
• 01 jaleco plastificado ou 01 capa de chuva.
INTENSIVO:
• 02 cadernos brochurão (20 x 37,5cm) capa dura 96 folhas (um para Português e um para Matemática).
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Turno Complementar
Material de uso diário:
O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula e deverá ser trazido para a escola todos os dias.
• 01 mochila (separada do material escolar), contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 saco plástico 25 x 40 cm (para colocar as roupas após o banho)
Materiais que ficam na sala do Turno Complementar:
• 01 caderno brochurão capa dura 96 folhas (20 x 27,5 cm):
99 alunos do 1º ano - caderno Alibombom capa vermelha;
99 alunos do 2º ano - caderno Canarinho Azul;
99 alunos do 3º ao 5º ano - caderno brochurão capa dura.
• 01 cola bastão Pritt ou Maped 21 gr;
• 03 revistas usadas;
• 03 revistinhas em quadrinhos diferentes;
• 01 régua 30cm;
• 01 copo plástico;
• folhas de rascunho.

É indispensável trazer o material na 1ª semana de aula.
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