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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR/2019

5º Ano
Ensino Fundamental

Apontador com depósito
1
Barbante
2 rolos
Bloco Criativo Canson A4 (80g/m)
2
Bloco de papel Canson A-3 (140g/m²)
1
Bloco de papel Canson A-4 (140g/m²)
4
Borracha macia (sugestão Dust Free – Faber Castell)
4
Caderno Universitário capa dura de 96 folhas ( espiral)
4
Caixa de cola glitter
1
Caixa de giz de cera grosso (12 cores) Faber Castell
1
Caixa de lápis de cor (Eco Lápis 24 cores + 3 Caras & Cores)
1
Caixa de lenço de papel
4
Caixa de tinta guache com 12 cores
1
Caixa de tinta plástica
1
Caixa plástica organizadora (10 litros)
1
Caneta esferográfica azul
2
Caneta esferográfica verde ou preta
2
Caneta marca texto
2
Cartolina branca (deverão vir abertas).
10 folhas
Cola grande em bastão (Pritt)
4
Cola líquida branca (Tenaz)
4
Coleção Ecocores Textura Visual Novaprint,
1
Envelope kraft A4
10
Estojo
1
EVA (Cores variadas) espessura 2mm - as placas deverão vir abertas, caso
10 placas
contrário não serão aceitas.
EVA (gliter) espessura 2mm - as placas deverão vir abertas, caso contrário
5 placas
não serão aceitas.
Fita adesiva colorida
3
Fita Crepe (Adere )
3
Fitilho
2
Gibi para leitura
2
Glitter, lantejoula e estrelinhas
3 potinhos de cada
Jogo de canetas hidrocor (12 cores)
1
Jogo educativo de acordo com a faixa etária – sugestão marca Xalingo
1
Kit para dobraduras tamanhos variados 3 em 1
1
Lápis preto n°02 (Evolution Bic)
10
Pacote de etiquetas brancas
1
Pacote de papel sulfite com 100 fl.
3
Papel color set (48x66cm) (deverão vir abertas)
5 folhas
Pasta polionda azul de 1cm (atividades)
1
Pincel chato números 10 e 6
1
Régua acrílica de 30 cm
1
Revista para recortes (em bom estado)
1
Sacos plásticos com 4 furos (tamanha A-4)
20
Tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial, com nome gravado)
1
 Esta lista de materiais deverá ser providenciada até 28/01/19 (segunda-feira) - REUNIÃO DE PAIS, ÀS
13h30min.
 Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente.
 Todos os materiais deverão SER ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO E O ANO e, entregues
diretamente à professora da sala no dia da reunião de pais.
 Outros materiais de Artes serão solicitados, durante o ano letivo, quando necessários.
 A relação dos livros paradidáticos adotados para o ano letivo, será fornecida em Janeiro para aquisição em
tempo hábil para as atividades propostas pela professora.
 Início das aulas 29/01/19 (terça-feira) às 13h.
 As marcas dos materiais são apenas sugestões para melhor desenvolvimento das atividades.
A DIREÇÃO
Sugestão de compra:

Rua Carlos Meira, 25 - Penha
São Paulo - SP - Brasil
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