2019

5°ANO

1. Material a ser entregue na escola em 04 e/ou 05 de fevereiro de 2019
300 folhas de papel sulte branco CHAMEQUINHO 75gm²
1 rolo de ta crepe KRAFT
1 rolo de ta cetim 10m
1 monobloco grande
1 folha A1 branca
1 folha de papel cartão
1 pacote de papel Canson branco A4 – 150gr
2 folhas de EVA simples: 1 verde e 1 amarelo
1 folha de EVA com gliter – vermelho ou verde
2 folhas papel crepom – 1 verde e 1 amarela
2 gibis turma da Mônica

2 marcadores para quadro branco Pilot ou Bic (preto)
1 tubo cola líquida 90 gr
5 folhas de papel almaço quadriculada (1cm x 1cm)
1mt de feltro (azul ou amarelo)
1 pasta preta para portfólio com 100 plásticos
2 bastões (grosso) para cola quente
1 rolo de barbante
1 pote de tinta alto relevo
1pote 250ml guache rosa ou roxo
1mt de TNT amarelo ou laranja
2 revistas para recorte

2. Material para car na mochila da criança
1 mochila – recomendamos mochila com rodinhas para facilitar o acesso à sala de aula
Penal ou estojo com dois lápis preto de escrever, uma borracha branca e macia e um apontador.
1 pasta brasil pequena com elástico vermelha
Transferidor 360º
1 compasso
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
Cola bastão
1 caneta marca texto
1 régua 30 cm
1 tesoura sem ponta
3. Material por disciplina
LÍNGUA PORTUGUESA
1 caderno de linguagem brochura grande com 96 folhas
1 livro de caligraa integrada com ortograa “ No Capricho E” – FTD – Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança
1 Dicionário Aurélio
MATEMÁTICA
1 caderno quadriculado capa dura brochura 7x7mm
INGLÊS
Livro Shine On 5 – Oxford
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas

HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
1 caderno pequeno 48 folhas capa dura brochura – para as duas disciplinas
CIÊNCIAS
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas
RELIGIÃO E FILOSOFIA
1 caderno pequeno capa dura brochura 48 folhas – para as duas disciplinas
ALUNOS DO INTEGRAL:
Creme dental, escova de dentes, toalha de mão
Caderno de 48 folhas brochura pequeno
Uma revista para recorte

OBSERVAÇÕES:
Trazer os materiais do item 1 nos dias 04 ou 05/02/2019 diretamente para a professora.
Trazer o material no primeiro dia de aula NÃO É RECOMENDÁVEL.
Todo material escolar e uniforme deverá constar nome completo do aluno, em local visível, desde o primeiro dia de aula.
As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades especícas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.
De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
Todos os materiais solicitados destinam-se ao uso pedagógico do aluno.
Uniforme escolar é de uso obrigatório e diário
O livro Integrado Positivo e o livro de Inglês Oxford estarão disponíveis nas livrarias Blulivro

