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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
ANO LETIVO: 2019 – 5º ANO
MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER NA MOCHILA
(identificados com o nome do aluno)
5 Lápis pretos n° 2
Lápis grafite 6B e HB
1 cx. Lápis de cor com 24 cores
1 Esferográfica azul
1 Esferográfica preta
1 Esferográfica verde
1 Esferográfica vermelha
1 caneta hidrocor (marca Stabilo) ponta fina preta
1 Apontador plástico com depósito
1 Cx. de canetinha hidrográfica com tinta lavável 12 cores
1 Marcador destaca texto
1 Estojo simples (vazio)
1 Borracha TK Plast pequena
1 corretor líquido a base de água ou fita
1 Tesoura sem ponta com nome do aluno gravado
1 régua em acrílico de 30 cm
1 Tubo de cola branca 110g
1 Cola em bastão 10g
1 pasta plástica com elástico (para lição de casa)
1 jaleco branco de mangas compridas, com logo da escola
(para aulas de Laboratório)

MATERIAIS COLETIVOS QUE DEVERÃO SER
ENTREGUES AO PROFESSOR
NA 1ª REUNIÃO DE PAIS
(EM SACOLA SEPARADA)
500 fls. de papel sulfite reciclado – Tamanho A4
1 m de contact transparente
3 fls. de papel color-set
2 fls. de papel cartão
1 fita adesiva dupla face espumada (fita banana)
1 fita dupla-face (larga)
1 refil de cola quente
1 bloco de papel canson A4 – branco- 140 m/g3
1 bloco de papel Canson A3 branco – 140 g/m3
1 pincel Tigre nº 2 chato
2 cx. grande de lenço de papel

Obs.:
•

•
MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES AO
PROFESSOR NA 1ª REUNIÃO DE PAIS (identificados com o
nome do aluno
EM SACOLA SEPARADA)
PARA ALUNOS NOVOS ➔ 1 caderno brochura capa dura
com 50 fls. (pequeno) – Inglês
3 cadernos brochura com 100 fls. (grande) ou espiral
1 caderno de desenho capa dura (Tamanho A4) com 50 fls
1 bloco post-it 38x50 c/50fls
1 bloco pautado universitário com margem

Conforme o andamento das atividades,
outros materiais poderão ser solicitados
posteriormente
para
realização
de
trabalhos de Artes.
As famílias que desejarem, podem utilizar
cadernos com folhas remanescentes do ano
anterior.

ALUNOS DA ESCOLA AMPLIADA
•
•
•
•
•
•
•

1 pasta plástica com ferragem
20 sacos plásticos (tamanho ofício)
1 caderno de desenho (100 fls.)
1 pote de massinha de modelar (Soft Acrilex)
2 Almanaques tipo Recreio (passatempo)
1 jogo novo ou em bom estado
1 flauta doce Yamaha barroca

2 gibis novos
2 pastas catálogo com 50 plásticos (para atividades
avaliativas e artísticas)
1 pasta plástica – fecho macho/fêmea com 20 sacos plásticos
(para prod. Texto)

LEMBRAMOS QUE O BAZAR OFERECE PREÇOS E
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ALUNOS DO COLÉGIO XINGU.

