Lista de Material 2019 – 5º Ano
Caso o aluno já tenha item(s) do material, abaixo, dos anos anteriores deve utilizá-lo(s).
1 Mochila para transporte do material (recomendamos que repensem o uso de “carrinhos”
levando em conta que a Unidade II tem muitas escadas)
2 Cadernos pequeno brochura (96 folhas) para Português e Matemática.
6 Cadernos pequenos brochura (48 folhas): 1 História, 1 Geografia, 1 Ciências, 1 Inglês, 1 Espanhol
e 1 Cinesiologia Humana e Filosofia
1 Caderno espiral universitário (96 folhas)
1 Caderno grande de desenho sem margem
1 bloco de folhas de fichário
1 Pasta plástica fina A4 com ferragem contendo 15 sacos plásticos (para Redação)
1 Pasta preta A4 com 20 sacos plásticos (para Música)
1 Pasta simples A4 com elástico (para lição de casa)
1 Pasta Polionda fina A4 - 18mm (para as Avaliativas)
20 Saquinhos plásticos com 4 furos
1 Flauta-doce marca Yamaha Germânica (é necessário que seja da marca especificada)
1 Régua transparente de 30cm
1 Régua transparente de 15cm para o estojo
1 Borracha branca macia
1 Apontador com reserva
2 Tubos de cola bastão 40 gramas (sugerimos Pritt ou Acrilex)
2 Tubos pequenos de cola líquida
2 Canetas esferográficas azuis, 1 caneta preta e 1 caneta verde
1 Caneta preta permanente ponta 2.0mm (Sugerimos Pilot)
1 caneta corretiva (Sugerimos Acrilex ou Giotto)
1 Caneta marca-texto amarela
2 Lápis preto HB
1 Caixa grande de lápis de cor 24 cores
1 Conjunto de canetas hidrográficas de 12 cores
1 Tesoura sem ponta Mundial (com nome gravado)
1 Livro de Literatura Infantil de acordo com a faixa etária e 2 Gibis (usados e em bom estado)
1 Minidicionário de Português atualizado (sugestão: Michaellis)
1 Minidicionário de Inglês (sugestão: Michaellis ou Oxford escolar)
OBS.: Os livros didáticos de Inglês, e os livros de leitura serão solicitados após o início das
aulas.
* Seguir as instruções abaixo:
Encapar os cadernos com plástico transparente e colocar etiqueta com nome do(a) aluno(a) em todo o
material.
Solicitaremos o material de Arte e outros que se fizerem necessários no decorrer do ano.
Entregar o material no 1º dia de aula.

