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Lista de Material para 2019

O Colégio Marco Polo visa promover o desenvolvimento integral da criança, pensando na sua formação cognitiva,
intelectual, afetiva e sociocultural, através da realização de atividades estimuladoras, projetadas para a busca do conhecimento, que
contemplam noções de responsabilidade social, respeito às diversidades e preservação do meio ambiente.
Nossa Instituição apresenta uma proposta diferenciada para o Ensino Fundamental, através da utilização do material
didático do Sistema Objetivo de Ensino, e de um cotidiano rico e diversificado, desenvolve situações de aprendizagens planejadas
para auxiliar na construção de conhecimentos e estimular o desenvolvimento das habilidades de interpretar, analisar e compreender
o ambiente natural, social, político, tecnológico, artístico e os valores básicos da sociedade e da família. Além de ofertar
complementos curriculares como Língua Inglesa, Artes, Educação Física, Língua Espanhola e Ética e Cidadania que auxiliam
sobremaneira para o desenvolvimento de competências e habilidades, preparando a criança para a continuidade do processo
educativo.
Nesse sentido, solicitamos às famílias a aquisição dos materiais escolares listados, que serão utilizados no decorrer do ano
letivo de 2019.

5º ano

Material de uso individual
★ 1 minidicionário da Língua Inglesa
★ 1 agenda (tamanho médio) do ano 2019
★ 1 estojo
★ 1 tubo grande de cola
★ 1 tesoura de ponta redonda
★ 2 borrachas
★ 1 apontador com depósito
★ 1 régua 30 cm
★ 3 lápis pretos apontados
★ 1 caixa de lápis de cor
★ 1 caderno em espiral /96 folhas (p/ as disciplinas: Língua Espanhola, Língua Inglesa, História, Ciências, Geografia, Matemática)
★ 1 caderno em espiral /200 folhas (L. Portuguesa e Redação-juntos)
★ 2 cadernos em espiral/50 folhas Ciências (p/ pesquisa) e Ética e Cidadania
★ 3 pacotes de 100 folhas (tamanho A4)
★ 1 pasta de elástico simples
★ Livro de Língua Espanhola: 5 Nuevo recreo/(obra coletiva desenvolvida e produzida pela Editora Moderna); editora responsável:
Roberta Amendola. – 3. Ed. – São Paulo: Moderna, 2014. (deve ser adquirido nas livrarias)

Material para Artes (entregar identificado em sacola separada)
★ 1 jogo de canetas hidrográficas ponta fina (12 cores)
★ 1 caixa de lápis de cor
★ 1 tela 20x30 cm (identificar c/ nome e turma)
★ 1 caixa de tinta guache
★ 1 régua 30 cm
★ 1 pacote de folhas coloridas lumi paper

Observações:
★ Todo o material deverá ser identificado para evitar extravios.
★ Início das aulas 25/02/2019.

O uso do uniforme é obrigatório.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva do Colégio Marco Polo/ 2019.

