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LISTA DE MATERIAL – 5º ANO – TURNO MATUTINO – 2019































06 cadernos pequenos – 96 folhas
01 caderno brochura grande – (não espiral - 80 folhas - com etiqueta)
02 monoblocos de 96 folhas (sem ilustração)
02 canetas esferográficas azuis, 01 preta e 01 vermelha
03 lápis
02 borrachas
02 apontadores
02 réguas (30 cm) transparente
01 tesoura sem ponta
02 pincéis (nº 8 e 16 ponta chata, cabo amarelo)
01 caixa de lápis de cor
01 tubo de cola grande
01 estojo de hidrocor
02 blocos de papel canson
01 pasta brasil (elástico)
01 pasta com 50 plásticos (para avaliações)
02 pastas trilho
200 folhas de papel ofício branco
15 folhas de papel quadriculado
01 pacote com 45 folhas coloridas (papel dobradura Criativo)
01 caixa de guache (6 cores)
1 pasta com 20 plásticos (Arte)
01 pano para limpeza (guache)
01 copo plástico e pratinho – guache
01 dicionário da Língua Portuguesa de boa qualidade
01 dicionário Português – Inglês
01 dicionário Português – Espanhol
01 caixa de sapato para guardar material de Arte
01 flauta barroca de boa qualidade
01 pen drive 4Gb

OBSERVAÇÃO: A CARTEIRINHA DA BIBLIOTECA É PERMANENTE.
É IMPORTANTE E NECESSÁRIO IDENTIFICAR TODO MATERIAL ESCOLAR
(ETIQUETA COM NOME E ANO)
PROVIDENCIAR UM ESTOJO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL CONTENDO:
 1 toalha de rosto, 1 creme dental, 1 escova dental.
UNIFORME IDENTIFICADO COM NOME:
 Agasalho personalizado (calça e casaco)
 Camiseta e bermuda personalizados
 Tênis azul – marinho / preto/ cores neutras
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
 Bermuda de elanca e camiseta personalizada
 Tênis azul – marinho / preto/ cores neutras
 Toalha
 Amarrador de cabelo

OBS.: Como critério para participar das aulas de Ed. Física é necessário trazer uma camiseta de
uniforme reserva para trocar após a aula. Caso tenha cabelo comprido deverá amará-lo.

