5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
O Colégio Souza Gouveia utiliza o Sistema Positivo de Ensino (SPE),
adotado por escolas de todo o Brasil. O SPE é constantemente atualizado
por um centro de pesquisas próprio, no qual especialistas analisam vivências
de sala de aula e pesquisam ferramentas de ensino que ampliam o
aprendizado. O resultado desse trabalho compõe livros didáticos, livros
digitais, softwares educativos e o portal educacional.
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Caderno brochura ¼ capa dura c/96fls cor amarelo para
usar como agenda escolar
Cola branca - 90g
Cola em bastão - 40g
Lápis de cor (caixa com 24 cores)
Caneta hidrográfica (estojo com 12 cores)
Borracha branca macia – tamanho grande
Lápis grafite triangular nº 02
Apontador para lápis com depósito
Pincel chato nº 10
Plástico leitoso para carteira - amarelo
Tesoura pequena sem ponta com nome gravado
Régua de 30 cm (acrílica)
Estojo escolar
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Transferidor 180°
Caneta marca texto
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Bloco escolar desenho (Canson) A-4 com 20 fls.
Bloco escolar Lumi Papers A4
Tinta guache

USO PESSOAL
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Squeeze - 300 ml (garrafinha para água) - com o nome do(a)
aluno(a)
01 un.
Toalha de mão - com o nome do(a) aluno(a) para trazer sempre
(uso diário)
 No decorrer do ano letivo, outros materiais serão solicitados aos
estudantes de acordo com a demanda de todos os
projetos/atividades de cada bimestre.
 Repor os materiais sempre que for necessário.
LIVRO PARADIDÁTICO
 Será solicitado pelo professor no decorrer do semestre.
 OBSERVAÇÕES:
Reunião de Pais: 19/01/2019 (sábado)
* 8h - Para os estudantes matriculados no período da manhã.
* 10h30 - Para os estudantes matriculados no período da tarde.
Início das aulas:
Ed. Infantil – 21/01/2019
Fund. I – 23/01/2019
Fund. II e Ensino Médio – 28/01/2019
Início com os livros didáticos: 04/02/2019
Entrega dos materiais: 1º dia de aula.

Folha de almaço com pauta e margem com 16fls
Caderno brochurão capa dura c/96fls
Calculadora (simples)
Gibi usado em bom estado

IMPORTANTE: Não será aceita a entrega do material escolar no dia da Reunião
de Pais.
* Solicitamos que adquiram materiais de boa qualidade, para que seu filho possa
usufruir por muito mais tempo e com mais segurança.
* Todo o material deverá conter o nome completo e a turma do estudante.

