Colégio Veritas
Entidade Mantenedora
VESPER – Veritas Sociedade de Pesquisa e Educação Ressurreição

Lista de Material Unidade São Paulo – 5º ano – 2021
Elaborada na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público para regularização
de lista de material. O documento encontra-se afixado nos murais da Unidade. *
I - Material Escolar
Sugestão: Para os alunos matriculados anteriormente utilizar o mesmo de 2020

03 cadernos brochura (50 folhas) pequeno para Inglês,
Alemão e Ensino Religioso
01 caderno de cartografia milimetrado de 50 folhas
01 caderno grande quadriculado de mola 1 x 1
03 cadernos de mola universitário de 96 folhas
01 caixa de lápis de cor
01 caixa pequena de giz de cera
01 branquinho de caneta
01 conjunto de hidrocor
02 canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha)
01 caneta preta permanente (ponta 1,0mm)
04 lápis preto nº 02
02 canetas marca texto (cores variadas)
01 caixinha de massa para modelar grande
01 borracha
01 apontador com coletor
01 tesoura sem ponta (com nome)
01 estojo
01 régua de 30 cm
01 glitter
01 cola glitter
02 tubos de cola bastão
04 tubos de cola (pequenos) 35g
01 pincel chato nº 14
01 pasta com aba e elástico A4 fina
Papelaria somente para alunos novos matriculados em 2021

02 folhas de papel celofane vermelha *
03 folhas de papel color set (verde) *
03 placas de E.V.A amarela *
03 folhas de cartolina laminada (azul) *
03 folhas de cartolina branca *
01 rolo de papel crepom rosa *
01 bloco de color set A4 *
02 folhas de papel pardo (grande) *
10 folhas de papel vegetal

II - Para as aulas de Judô e Dança
Judô – judogui e chinelo
Dança – collant, meia calça e sapatilha (preto)
III - Livros Paradidáticos
1º Bimestre
Diga não à violência
Autor: Fernando Carraro
Ilustrações: Bruno Nunes
Editora: FTD
2º Bimestre
O skatista e a ribeirinha
Autor: Ricardo Dreguer
Ilustrações: Isabel de Paiva
Editora: Moderna
3º Bimestre
O Brasil no papel em poesia de Cordel
Autores: Fábio Sombra e Maurício de Sousa
Editora: Melhoramentos
4º Bimestre
O surfista e o sertanejo – encontro do mar com o
sertão
Autor: Ricardo Dreguer
Ilustrações: Isabel de Paiva
Editora Moderna
Mini-Gramática da Língua Portuguesa (será
utilizado para os 5ºs, 6ºs e 7ºs)
Autor: Ernani Terra. Ed. Scipione
(com a nova ortografia)
Mini-dicionário –Língua Portuguesa
(com a nova ortografia)

Observações:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico de sua preferência e etiquetados com o nome do aluno.
2. Para a entrega do material escolar, por favor, aguardar informações do Colégio, em razão da Pandemia.
3. Os livros paradidáticos (1º, 2º, 3º e 4º bimestres), mini-dicionário e mini-dicionário da Língua Portuguesa foram
adotados em 2020.
4. Vale Papelaria – Visando melhor aproveitamento dos materiais destacados com *, sugerimos que sejam adquiridos
em forma de VALE. O vale é um opcional dos responsáveis pela compra, portanto não é obrigatório. Este vale sairá
discriminado item a item, valor a valor e deverá ser no mesmo preço do material coletado no ato da compra.
IMPORTANTE: Os alunos matriculados no Colégio durante o ano letivo de 2020 não precisarão adquirir o
material de papelaria que está no quadro em destaque na lista.
* Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste de Conduta deverá ser imediatamente comunicado ao
Ministério Público.
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