SENHORES PAIS

LISTA DE MATERIAL - 5º ANO
1 Caderno universitário capa dura, 200 folhas (10 matérias)
1 Pasta preta com 40 saquinhos plásticos
1 Estojo contendo lápis preto, borracha, apontador, tesoura sem ponta, 1 caneta azul, 1 caneta vermelha, 1 caneta marca texto e régua
que deverão acompanhar o aluno diariamente
500 folhas de sulfite branco A4 “210 X 297” Marca Chamex Office Pacote Vermelho (este é o único papel adequado para ser utilizado em
nossa copiadora)
4 Pastas plásticas com elástico, cor azul
3 Presilhas Romeu e Julieta
1 Caixa de lápis de cor (faber castell caras & cores)
1 Pedaço de plástico leitoso, grosso, 80 x 40 cm., azul claro
1 Tubo de cola líquida
1 Tubo de cola bastão
1 Rolinho de durex (azul ou verde)
1 Rolinho de durex transparente
1 Fita Crepe 3M
1 Tubinho de cola gliter
1 Potinho de glitter
1 Estojo de canetinhas hidrocor
1 Caneta permanente ponta fina preta
1 Caneta permanente ponta grossa preta
4 Folhas de E.V.A. amarelo
2 Folhas de E.V.A com glitter amarelo
2 Folhas de Color set amarelo
4 Folhas de E.V.A. laranja
2 Folhas de E.V.A com glitter laranja
2 Folhas de Color set laranja
4 Pilhas Duracell AA pequena
1 Atlas Geográfico Mundial – Ed. Atual – Vicenzo R. Bochicchio
1 livro paradidático adequado a faixa etária do aluno (será decidido com a professora dia 22/01)
Observações:
1. Outros materiais que eventualmente forem necessários durante o ano, solicitaremos pela Agenda Escolar ou nas reuniões trimestrais;
2. A apostila e a agenda que são de uso obrigatório estarão à disposição na Secretaria do Colégio no dia 22/01/2019.
*Plantão dos professores dia 22/01/2019 no horário das 07:20 as 11:50 e das 13:10 as 17:30 (entrega dos materiais solicitados)
*Início das aulas 23/01/2019.
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