LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO
MATERIAL* DE CLASSE
Material
Bloco de desenho A3 branco 140g/m2
Bloco de desenho A4 branco 140g/m2
Bloco criativo – Creative Paper – papel não reciclável
Bloco de folhas de fichário / universitário – A4 – simples sem desenho
Durex colorido
Folha de EVA – cores sortidas
Folha de EVA com gliter - cores sortidas
Folha de EVA decorado
Folha de sulfite branca A4 210x297 mm–75 g/m2 (Chamequinho ou Report)
Pacote de papel decorado
Papel color set – cores sortidas
Fita crepe
Saco plástico (grosso) tamanho ofício
Gibis novos
*Outros materiais para trabalhos e projetos específicos poderão vir a ser
solicitados durante o ano, de acordo com a necessidade.
MATERIAL NA MOCHILA
Dicionário de Língua Portuguesa
Estojo escolar com 2 repartições
Caneta marca texto (2 cores diferentes)
Caderno brochurão capa dura de 100 folhas (grande) – Não pode ser espiral
Canetas: cores: azul, verde e preta
Cola em bastão 40 g
Caneta corretiva
Cola branca Tenaz 110g
Régua 15 cm (para deixar no estojo)
Caneta retroprojetor preta
Apontador plástico com depósito
Lápis pretos nº 2
Borracha macia
Caixa de lápis de cor com 24 unidades (Faber Castell ou Maped)
Conjunto de canetinhas com 12 cores (Faber Castel ou Mapedl)
Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado (Mundial)
Compasso
Pasta plástica fina com elástico - azul
Transferidor de 180o
Régua de 30 cm – transparente
Mala ou Mochila
Agenda escolar pequena e simples – Marca Spiral
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ARTE - MATERIAL DE CLASSE
Rolo de papel toalha
Caixa de pintura guache com 12 cores
Pacote de Perfex
Pincel macio nº 08 e nº 02

MÚSICA- MATERIAL NA MOCHILA
Flauta doce: Modelo Germânica – marcas sugeridas: Suzuki, Yamaha ou
Dolphin

LÍNGUA PORTUGUESA – LIVROS PARADIDÁTICOS
No início das aulas será enviada uma circular com os nomes dos livros
paradidáticos adotados para cada trimestre de 2020.
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ROUPA DE EXPRESSÃO CORPORAL E JUDÔ
Para as aulas de dança:
Meninas: Collant rosa, saia rosa, meia calça, sapatilha, rede e faixa para o cabelo.
Meninos: Camiseta do uniforme e calça/ bermuda de helanca do uniforme.
Para as aulas de Judô: Kimono Branco com o logo do colégio.
Observações:
SOBRE UNIFORMES:
✓ O uniforme escolar, bem como o uniforme de dança/judô devem ser adquiridos no fornecedor exclusivo: loja
CARY SPORT, localizada na Rua: Dona Maria de Camargo, n°292 Contato (11) 96492-1736. Atendimento:
Segunda a Sexta: das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 (fecha para almoço das: 13h00 às 14h00). Sábado
das 9h00 às 13h00; ou compre pelo site: www.carysportonline.com.br.
✓ Todos os materiais e uniformes deverão ter o nome do aluno, pois não nos responsabilizamos por materiais e
uniformes perdidos;
✓ RECOMENDAÇÃO: antecipe suas encomendas de uniforme. Evite deixar para a última hora, assim você
garante uma boa compra e evita descontentamento com eventuais faltas de numeração.
SOBRE MATERIAIS ESCOLARES:
✓ O material escolar solicitado deverá ser entregue para a professora, no dia da REUNIÃO DE PAIS.
✓ Respeitar quantidades medidas indicadas para os materiais, pois tais indicações têm objetivo pedagógico.
✓ A marca do material é SUGERIDA, pois na prática a durabilidade é melhor, mas a escolha fica ao critério do
responsável.
✓ Papelaria Indicada: JB: Av. Amador Bueno da Veiga, 1038. Penha. Contato (11) 3628-1397 e (11) 94253-0070.
www.jbpapelaria.com.br

