
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 

5º ANO – Ensino Fundamental I 

MATERIAL DE USO DO ALUNO: 

01 Caderno de capa dura grande com 96 folhas, quadriculado (1x1 cm). 

01 Caderno de capa dura com 48 folhas (encapado com margem 
lateral em todas as folhas). Não poderá ser espiral. (Para produção 
textual). 

02 Cadernos de capa dura grandes com 96 folhas (com margem lateral 
em todas as folhas). Não poderá ser espiral. 

01 Tesoura pequena (sem ponta, com nome, ano e turno gravados). 

01 Pasta Polionda fina para colocar tarefas. 

01 Estojo completo contendo: 02 lápis grafite, 01 caixa de lápis de cor 
(12 cores), 01 borracha branca macia, 01 apontador e 01 régua de 
30 cm. 

01 Cola branca líquida, 90g (não poderá ser bastão). 

02 Revistas para recorte com imagens apropriadas (natureza, animais, 
residências, pessoas e alimentos). (Ficarão no colégio) 

03 Gibis> (Ficarão no colégio) 

01 Marca texto (qualquer cor). 

01 Transferidor 180º. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Favor etiquetar todo o material com o nome, ano e turma do aluno; 

 Os materiais serão entregues para a professora no 1º dia de aula; 

 Os UNIFORMES estão à venda na TOKINHA  Rua T-55, nº 330,          
Setor Bueno –  3214-1551. 

 

INÍCIO DAS AULAS – 28 DE JANEIRO DE 2019 

 MATUTINO  7h15 às 11h40 

 VESPERTINO  13h15 às 17h40 
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