Lista de Materiais 2019 | ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO
MATERIAL ESCOLAR
01 - Apontador com depósito
02 - Bolas de isopor (tamanhos diferentes)
02 - Borrachas brancas escolares
02 - Botões grandes nº 32 coloridos pct c/ 12 unid.
01 - Bússola
01 - Caderno aritmé�ca brochura univ. capa dura 40 folhas (Kids)
05 - Cadernos brochura 1/4 (pequeno) capa dura 48 folhas
01 - Calculadora simples
01 - Caneta hidrográﬁca caixa c/ 12 cores
02 - Canetas marca texto (cores variadas)
01 - Cola colorida 23g cx c/ 6 cores
02 - Colas bastão (sugestão: Pri�)
04 - Colas brancas 110g
01 - Dado
01 - Envelope o�cio sem RPC 114mm x 229mm pct c/ 10 unid.
01 - Estojo escolar grande
01 - Fita crepe branca 18mm x 50m
01 - Fita métrica
01 - Fita para empacotamento transparente 45mm x 45m
01 - Lantejoula nº 10 - pacote (cor livre)
01 - Lápis de cor triangular caixa c/ 12 cores
04 - Lápis pretos nº 2
01 - Livro de literatura (adequado à idade)
01 - Mochila escolar (opcional, à venda no Colégio)
01 - Pasta catálogo o�cio PVC com visor c/ 50 plás�cos (cor livre)
01 - Régua acrílica 30cm
02 - Sacos plás�cos A4 grosso 4 furos pacotes c/ 10 unid.
01 - Tesoura escolar sem ponta
02 - Tintas guache 250ml (amarelo) - Acrilex
01 - Trena simples

PAPÉIS E FOLHAS
01 - Bloco para desenho A3 branco 140g pct c/ 20 folhas –
Canson
01 - Bloco para desenho A4 branco 140g pct c/ 20 folhas –
Canson
02 - Cartolinas americanas (cor livre)
02 - Papéis cartão dupla face (cores variadas)
01 - Papel camurça (cor livre)
01 - Papel cria�vo A4 120g color set 8 cores pct c/ 24 folhas
01 - Papel seda (cor livre)
01 - Revista usada para recorte (VEJA, Época, Nova, etc.)
01 - Sulﬁte A4 75g branco pct c/ 500 folhas
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano
le�vo, a depender das a�vidades selecionadas para os (as)
alunos (as).
• Para a Mostra de Artes, será cobrada uma taxa para a aquisição
do material.
• Os materiais serão trazidos pelos pais na primeira reunião do
ano, a ser informada por e-mail e/ou por meio das mídias
sociais.

