LISTA DE MATERIAIS DO 5º ANO - 2019

1 fichário com 4 furos
200 folhas pautadas para fichário A4
1 caixa de protetor de fichário
1 caixa de lápis de cor de boa qualidade de 24 ou 36 cores
1 estojo
500 folhas de sulfite branca A4 [“Chamex Laser”, Copimax Laser “ou Report Profissional” ]
100 folhas de sulfite coloridas A4 [“Chamex Laser”, Copimax Laser “ou Report Profissional” ] amarela, verde ou azul
1 estojo de canetinhas de boa qualidade de 24 cores ou 36 cores
3 tubos de cola líquida 90g
2 colas bastão de 40 g de boa qualidade
10 plásticos grossos para fichário
2 borrachas brancas grandes e macias
1 régua transparente de 15 cm e 1 régua transparente de 30 cm
6 lápis pretos nº2
1 apontador com coletor
1 agenda grande p/ comunicação
1 tesoura de boa qualidade (sem ponta)
1 caderno de caligrafia 100 folhas capa dura pequeno
1 caixa de tinta de 6 cores (pintura a dedo)
1 pincel
1 dicionário portátil Aurélio ou Michaelis
1 Bíblia na versão “Linguagem de Hoje”
4 envelopes brancos A4
1 caixa plástica transparente do tamanho de uma caixa de sapato (30 cm x 20 cm)
1 jogo de cola colorida (6 cores)
1 transferidor 180º
3 folhas de EVA grossa ( 2 cores lisas sem glitter e 1 com glitter de cor diferente)
1 bloco criativo com 32 folhas coloridas (formato 325x235mm)
1 bloco de papel Canson colorido A3
1 pacote de 50 folhas de sulfite 180 gramas
1 caderno pequeno de capa dura com 48 folhas brochura
1 corretivo (fita)
canetas (vermelha azul e preta) 1 de cada cor
2 pastas brancas de papelão com grampo
1 calculadora de boa qualidade
MATERIAL DE HIGIENE
Trazer diariamente:
1 escova de dente
1 creme dental
1 toalha de mão
1 nécessaire
1 garrafa com tampa para água

IMPORTANTE:
Os materiais deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. Esta lista estará disponível no site: www.colegiofonte.com.br
Farão parte desta lista, livros para leitura que serão solicitados posteriormente.
De acordo com a necessidade, a professora pedirá outros materiais para aulas específicas.
É indispensável NOMEAR todos os materiais para que em caso de perda, seja logo identificado.

