Designed by Freepik (adaptado)

ENSINO FUNDAMENTAL – 5.° ANO – ANOS INICIAIS – BILÍNGUE
MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE
ARTÍSTICO

Cola branca comum NÃO tóxica (tubo 45 ml)

2

Cola branca em bastão

4

Durex colorido (rolo pequeno; cor a escolher)

1

Durex transparente (rolo pequeno)

1

Fita adesiva papel kraft 48 x 50 m

1

Fita-crepe 48 x 50 m

1

Massa para modelagem (caixa com 12 cores)

2

Revista para recorte

1
DIVERSOS

Apontador (com lixeirinha)

1

Borracha branca macia

2

Calculadora simples

1

Dicionário de língua portuguesa (nova ortografia)

1

Flauta doce soprano modelo barroca desmontável - para
aula de música (sugestão de melhor custo e benefício:
Yamaha)

1

Palavras cruzadas (de acordo com a faixa etária)

1

Régua de 15 cm

1

Tesoura sem ponta

1
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MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE

HIGIENE PESSOAL
Escova de cabelo

1

Escova de dente, pasta de dente e fio dental

1

Garrafa de água identificada

1

Lenço de papel

1 caixa

Lenço umedecido

2
ORGANIZAÇÃO

Estojo para guardar lápis

1

Folha de etiqueta nº 6080

1

Folha de etiqueta nº 6087

1

Pasta de plástico com elástico, polionda e de espessura fina

1

Pasta fichário para papel ofício com 4 argolas 60 mm - Branca

1

Plástico para folha A4 (grosso, transparente e sem furos)

5

Plásticos zip tamanho 12 x 17 cm (à venda em supermercados)

10

PAPEL E CADERNOS
Bloco autoadesivo Post-it 50 x 50 – (para uso individual do
aluno em registros de aprendizagem)

1

Bloco criativo – 120 g/m² – A3 de 32 folhas 235 x 325 mm

1

Bloco criativo – 120 g/m² – A4 de 32 folhas 235 x 325 mm

2

Bloco de papel branco 20 folhas, tamanho A3 – 140 g/m²

2

Bloco de papel branco 20 folhas, tamanho A4 – 140 g/m²

1

Bloco de rascunho (sem pauta)

1
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ENSINO FUNDAMENTAL – 5.° ANO – ANOS INICIAIS – BILÍNGUE
MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE

Caderno de linguagem grande brochura (48 folhas com margem, sendo 1 para Língua Portuguesa, 1 para Ciências, 1 para
Geografia, 1 para História e 1 para Língua Inglesa)

5

Caderno de matemática grande brochura (48 folhas – quadriculado 7 x 7 mm, com margem)

1

Papel contact transparente

1m

Papel sulfite A4 branco (pacote com 100 folhas)

2

RISCANTES
Caneta esferográfica azul

1

Caneta esferográfica preta

1

Caneta esferográfica verde

1

Caneta hidrográfica fina (jogo com 12 cores)

1

Caneta marca-texto (cores diferentes)

2

Lápis de cor grandes (caixa com 12 cores)

1

Lápis pretos (grafite)

3
MATERIAL PARA ARTE

Bloco de papel canson branco 140 g/m² tamanho A4

1

Caixa de lenços de papel

1

Caneta permanente preta (ponta média)

1

Lápis de cor aquarelável 12 cores

1

Lápis 2B

1

Pasta para modelar, massa cerâmica ou massa de modelar
com argila (branca, 150 gramas)

1

Pincel chato nº 06 (pincel com cabo curto e cerdas macias)

1
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MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE

Pincel redondo nº 02 (pincel fino com cerdas macias e cabo
curto)

1

Plástico zip

1

Pote de plástico para água

1

Tinta guache 6 cores

1

Observações:
1. O material e as peças do uniforme deverão ter o nome do aluno e o ano de ensino.
2. Sugerimos que os materiais NÃO sejam de personagens.
3. Os cadernos NÃO poderão ter as folhas decoradas e coloridas e precisam ter margem para melhor organização
do aluno. NÃO utilizar cadernos universitários ou com espiral.
4. Orientamos que os materiais de Arte sejam organizados separadamente.
5. Se a quantidade do material solicitado NÃO for suficiente para o ano letivo, será solicitada a reposição.
6. As indicações de literatura serão disponibilizadas no início do ano letivo por meio de comunicados e pelo site
colegiosemeador.com.br

