Lista

Lista de Material – 5º ano– 2018
Uso coletivo

Uso individual

02 pacotesde sulfite 500 folhas A4(Chamex)
100 folhas de sulfite colorida (qualquer cor)
100 folhas de sulfite reciclado
04 folhas de color set (qualquer cor)
04 folhas de cartolina branca
04 folhas de E.V.A liso
01 folha de EVA preta
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fita dupla face
01 rolo de fita de cetim 0,5 cm
01 pacote de creativepaper
01 pacote de lumipaper
04 envelopes A4 – BRANCO
01 caneta permanente preta
01 metro de contact transparente
01 pacote de pregador de madeira com 12 unidades
01 pacote de laço de cetim
02 metros de TNT
01 pacote de prendedor de roupas de madeira
01 tela de pintura 20x30
01 tinta acrílica na cor branca 37ml
03 gibis em bom estado de conservação
01 camiseta branca (sem estampa) do tamanho do
papai ou da pessoa que represente a figura paterna
01 lixa de parede nova
01 caixa de giz de cera
5 refis de cola quente fina
10 saquinhos 30x40cm

01 estojo grande com zíper 4 repartições
06 lápis pretos nº 2 triangular
03 canetas esferográficas azuis
01 caneta esferográfica preta
04 borrachas brancas e macias (grande)
01 apontador com reserva
01 régua 30 cm transparente
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 caixa de lápis de cor 12 cores
02 tubos de cola bastão grande (marca Pritt)
01 tubos de cola líquida grande (marca Tenaz)
01 DVDs (virgens)
01 CDs (virgens)
04 etiquetas adesivas para DVD
01 caderno de desenho – 48 folhas (Artes)
01 caderno quadriculado (1 cm) grande capa dura 48
folhas (Matemática)
01 caderno brochura pequeno capa dura48 folhas amarelo (Ética)
01 caderno capa dura grande com 96 folhas vermelho
01 caderno capa dura grande com 48 folhas verde
(Espanhol)
01 caderno grande de capa dura 48 folhas (azulInglês)
01 dicionário de Língua Portuguesa
01 dicionário de Língua Inglesa
01 dicionário de Língua Espanhola
01 pasta transparente fina com elástico
01 calculadora pequena
01 Transferidor de 180º






As marcas citadas são apenas sugestões.
Enviar todo o material etiquetado com o nome do aluno completo e série até o dia 15 de janeiro
na secretaria do Colégio. Por gentileza, todos os itens e as sacolas de materiais deverão estar
com nome completo do aluno e série. Não receberemos materiais na entrada dos alunos e sem
estar devidamente etiquetado.
Caso haja necessidade poderá ser solicitado material adicional no decorrer do ano.

LIVROS PARA DIDÁTICOS
PARA O ANO DE 2018
5º ano
1º TRIMESTRE
Receita de felicidade
Música em família
Paradidático vendido na Livraria e Papelaria Bragança

E se fosse com você?
Sandra Saruê e Marcelo Boffa
Editora Melhoramentos

2º TRIMESTRE

O menino da Terra - Ziraldo
Editora Melhoramentos

O maior tesouro da humanidade
Patrícia Engel Secco
Editora Melhoramentos

3º TRIMESTRE

Gente de estimação
Pedro Bandeira
Ed. Moderna
“ O sábio ao contrário”
Ricardo Azevedo
Ed. Moderna

