Ensino Fundamental – 5° ano























01 caderno capa dura universitário de 10 matérias
01 caderno de desenho com 96 folhas
500 folhas de sulfite A4 (75g/m2)
02 placa de EVA ( cor variada)
01 bloco de papel canson A4
01 pasta plástica de elástico Média (azul)
01 estojo
02 lápis (preto nº 02)
01 borracha branca
01 caneta marca texto
02 canetas esferográficas (azul e preta)
01 compasso
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de Guache
01 apontador com depósito
01 régua transparente 30 cm
01 tesoura sem ponta
01 cola em bastão
01 cola líquida
02 pincéis (nº 18 e nº 8)
01 Dicionário Atualizado de Português
01 gibi infanto Juvenil

Observações:
 Etiquetar todos os materiais.
 Os papéis e materiais específicos para as atividades de artes serão
solicitados conforme a necessidade da turma por bimestre.
 Os materiais deverão ser entregues no colégio dia 29/01/2017
(segunda-feira) e dia 30/01/2017 (terça-feira) das 8h ás 17h,
conforme horário de estudo de seu (sua) filho (a), com nome nos
materiais e na sacola também.
 Caso seja necessário repor algum material a professora comunicará aos
pais ao longo do ano.
 Será solicitado um livro para leitura bimestral, conforme o planejamento
do Material Didático.
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