
Lista de Material - 2018 
5º Ano – Ensino Fundamental I 

                                     Início das Aulas: 29/01/2018 (segunda-feira)
 
MATERIAL DE USO PESSOAL - O material deve ser entregue no período de 22 a 24/01/2018, identificado 
com o nome do(a) aluno(a). 
 
(  ) 01 resma de papel ofício branco 
(  ) 01 classificador padronizado da Escola Omega  - com elástico. 
(  ) 03 classificadores rápido  
(  ) 01 estojo com:  apontador, borracha,  lápis nº 2,  caneta 

esferográfica (azul ou preta)* e 01 tesoura ponta arredondada  
(  ) 01 régua resistente de 30cm 
(  ) 01 caixa de hidrocor  (12 cores)* 
(  ) 01 caixa de lápis de cor (12 cores)* 
(  ) 01 tubo de cola branca – 90g* 
(  ) 01 pincel nº 18.  
(  ) 01 caderno  universitário  capa dura 10 matérias 
(  ) 01 caderno, pequeno, com 50 fls. para Inglês 
(  ) 01 caixa de tinta guache (06 cores diferentes)* 
(  ) 01 caderno de desenho (grande). 
(  ) 01 Dicionário de Língua Portuguesa ( Nova Ortografia) – livre escolha 
(  ) 01 tela tamanho 20 x 30cm  
(  ) Módulo do Sistema Ari de Sá e Projeto Bilíngue – UNOi (O aluno receberá, junto com o kit do módulo 01, 

uma agenda escolar). 
 
* Material para repor após o término, sob responsabilidade da Família.  

 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

 
I Trimestre - Livro: Flor de maio / Autor: Maria Cristina Furtado / Editora do Brasil 
II Trimestre - Livro: A máquina maluca / Autor: Ruth Rocha / Editora Salamandra 
III Trimestre - Livro: Errar faz parte, perdoar faz bem / Autor: Aline Henrique Reis e Carmem Beatriz Neufeld / 
Editora: Sinopsys. 
 

Obs.: Os livros paradidáticos não serão vendidos na escola.  
 

 

 

  I ENCONTRO DE PAIS 
 
Alunos novos: 
Data: 24/01/2018 (quarta-feira) 
Horário: 18h às 19h30 
Local: Auditório Escola Omega 
 

Alunos da casa: 
Data: 26/01/2018 (sexta-feira) 
Horário: 19h às 20h 
Local: Auditório Escola Omega 

 
HORÁRIO DE AULA 

 

 Matutino: 07h25min. às 11h40min.    Vespertino: 13h25min. às 17h40min. 

 
 

UNIFORME 
 

 

     O uniforme é de uso obrigatório (incluindo-se aqui o uniforme da Educação Física). Não será 
permitido o uso de short não padronizado da escola, bem como, o uso de sandálias, tamanco ou 
sapatilhas, por questões de segurança.  
 

 Camisa e bermuda padronizadas da Escola Omega; 
 Tênis. 

 

(  ) 02 folhas de EVA bege, com gliter 
(  ) 02 folhas de EVA laranja, com gliter  
(  ) 02 tubos de cola 3D 
 
 


