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Série: 5º ano ( Ensino fundamental I )

Lista de Materiais 2019

06 cadernos capa dura universitários de 1 matéria 96 fls. espiral
01 caderno ¼ brochura capa dura com 48 fls
01 caderno ¼ brochura pedagógico c/ 48 fls de caligrafia
Todos os cadernos devem estar encapados com plástico
transparente ou verde
20 envelopes plástico– 4 furos – tamanho A4
01 pasta catálogo 4 furos com 50 envelopes plásticos
01 pasta transparente com elástico fina na cor de sua preferência
com nome
01 estojo de tinta guache com12 cores
02 tubos de cola bastão grande
02 tubos de cola branca líquida grande 110 g
02 bastões (refis) de cola quente branca grosso
01 caixa de giz de cera curto-grosso c/ 15 cores
02 pinceis escolar chato nº14 e 16 (com nome)
01 rolo de fita crepe
02 gibis de histórias em quadrinhos para uso coletivo

Materiais que ficam com o aluno e devem ser
trazidos diariamente
01 apontador simples com depósito com nome
02 borrachas brancas grandes e macias
01 caneta esferográfica de cada (azul, vermelha, verde e preta)
01 estojo de caneta hidrográfica com 12 cores
01 caixa de lápis de cor c/ 24 cores
01 régua plástica de 30 cm com nome
01 bolsinha de lápis com zíper ou estojo.
01 tesoura pequena sem ponta com nome gravado
01 plástico leitoso p/ carteira escolar – cor: verde

PAPÉIS / PLACAS / FOLHAS DIVERSAS:
04 pacotes de papel sulfite branco A475 g/m² com 100 folhas
02 pacotes de papel sulfite colorido A475 g/m² com 100 folhas
20 folhas de almaço com pauta
20 folhas de linguagem
01 bloco de papel cansom branco tamanho A4 (bloco c/ 20 folhas)
01 pacote multibase novaprint 1041g//m² com 3 lâminas
04 placas de E.V.A liso cores variadas
04 placas de E.V.A brilho ou gliter cores variadas
02 caixas de lenço de papel grande

Unidade RP
Unidade SM
Unidade SB

R. Julio César Moreira, 1309
R. André de Almeida, 2178
R. Gêmeos, 07

Unidade RP (Rodolfo Pirani) - (11) 2754-1333
Unidade SM (São Mateus)
- (11) 2019-2332
Unidade SB (Santa Bárbara) - (11) 2015-0003

TRAZER TODOS OS DIAS:
1 agenda personalizada (que será
fornecida pela escola)
1 copo plástico – com nome
1 escova de dentes – com nome
1 toalha de mão - com nome
1 tubo de creme dental infantil

OBSERVAÇÕES:
* Todo material deverá ser entregue
na escola devidamente etiquetados
com nome e ano em que o aluno esta
matriculado.
* Encapar TODOS os cadernos e os
livros com plástico transparente.
* Os lápis pretos, canetas,
borrachas e apontador devem ficar
com os alunos e serem trazidos
diariamente.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE:
* CADERNO UNIVERSITÁRIO de
10 MATÉRIAS e
* FICHÁRIO.
EVITEM USAR MOCHILAS DE
RODINHAS

Jd. Rodolfo Pirani
Jd. Nove de Julho / São Mateus
Jd. Santa Bárbara

São Paulo
São Paulo
São Paulo

SP
SP
SP

08310-160
03950-000
08330-580

