LISTA DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2018
5º Ano do Ensino Fundamental I

*01 caixa de Material Dourado de madeira (individual)
04 cadernos verticais brochura de 96 folhas - CAPA DURA (matemática, língua
portuguesa, história, geografia e ciências) - (1 de cada cor ).
01 caderno vertical pequeno para Inglês – brochura de capa dura - (qualquer cor)
01 estojo, se possível, com 03 divisórias.
02 lápis nº 2, borracha, apontador com depósito e iluminador de textos
amarelo, laranja e corretivo líquido.
03 canetas esferográficas: azul, preta e vermelha.
01 tesoura sem ponta.
01 régua de 30 cm.
01 cola líquida 90 g.
02 tubos de cola em bastão de 21g
01 caixa de hidrocor grosso com 12 cores.
01 caixa de hidrocor fino com 12 cores.
01 caixa de lápis de cor com 24 cores.
01 caixa de lápis de cera grosso com 12 cores.
01estojo de tinta guache com 6 cores 15ml.
01 compasso.
01 par de esquadros pequeno.
01 transferidor pequeno (semicircunferência).
02 pacotes de papel tipo colorset card A4 (cada pacote contém 24 folhas em
cores variadas).
02 telas para pintura, sendo uma de 20 cm X 30 cm e outra de 30 cm X 40 cm
(para as aulas de Educação Artística).
01 bloco Canson A4 Desenho (gramatura 200 g / m² e 200 g / m²) para
Educação Artística.
01 bloco Canson A3 Desenho (gramatura 200 g / m² e 200 g / m²) para
Educação Artística.
*01 pasta de trilho com dois furos com 20 sacos plásticos grossos.

*01 pasta de elástico polionda

transparente de 2 cm.
01 Minidicionário da língua portuguesa – Ruth Rocha. – Editora Spcione
(material de apoio).
OBSERVAÇÃO:
 Os 4 (quatro) livros paradidáticos bimestrais serão pedidos pela
professora da Turma no início do mês de março.
 Todo material do aluno deverá estar etiquetado e com identificação
(nome completo e a série do aluno).
 O material de uso individual deverá ser reposto sempre que
necessário ou quando solicitado ao longo do ano.
 Poderá ser utilizado o material do ano anterior, se em bom estado,
nos itens marcados com *

