LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO - 2020
Na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 28/08/2014 para regularização de Lista de Material Escolar anexada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2020.

IMPORTANTE: O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula do aluno, para o docente responsável. Todos os itens deverão ser identificados com o nome completo e turma do aluno.
Solicitamos atenção quanto à reposição de alguns materiais ao término deles, cuja solicitação será realizada via agenda. OBSERVAÇÃO: Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste
de Conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público.

5° Ano .
MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANECER NA MOCHILA DO
ALUNO PARA USO DIÁRIO:
• 01 troca de uniforme completa;
• 01 caixa de lenço de papel;
• 01 garrafinha para água;
• 01 bolsinha contendo material de higiene pessoal: 01
creme dental infantil, 01 escova de dente infantil, 01
repelente de uso pessoal, 01 protetor solar adequado para
a idade, 01 pente ou escova de cabelo, 01 lacinho/elástico
para prender os cabelos (para crianças de cabelos
compridos);
• 02 cadernos brochura 1/4 (pequeno) com 96 folhas de
capa dura: 01 amarelo e 01 vermelho;
• 01 agenda grande, um dia por página, em espiral (evite o
modelo wire-o, pois as crianças ainda não sabem
manipular e em pouco tempo as folhas caem).
• 01 caderno de caligrafia capa dura com 40 folhas;
• 03 cadernos brochura grande de capa dura com 96 folhas;
• 01 estojo com duas ou mais repartições contendo:
o 06 lápis grafite n° 02, de preferência macios e
sextavados ou retangulares, já que tendem a cair
menos no chão e quebrar;
o 24 lápis de cor, de preferência macios e sextavados ou
triangulares;
o 01 apontador com depósito;
o 01 régua de 15cm;
o 03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha);
o 01 corretivo para caneta (em fita ou líquido);
o 01 caneta marca texto;
o 01 borracha macia, de preferência branca que não
deixa resíduo, pois apaga melhor e borra menos.

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANCER NO COLÉGIO PARA USO
EM SALA DE AULA:
• 01 caixa de canetinhas hidrocor com 12 cores (favor
manter na caixa);
• 01 caixa de tinta guache de 18ml com 06 cores – tampa
com pincel;
• 01 caixa de cola colorida relevo glitter de 20g com 06
cores;
• 01 pincel chato médio n° 16;
• 01 avental plástico para cobrir o uniforme nas aulas de
pintura OU uma camiseta de adulto velha (que protege até
mais que o avental);
• 01 tubo de cola líquida pequeno (aproximadamente 30g);
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01 frasco de cola líquida (aproximadamente 500g – para
encher o frasco pequeno);
03 tubos de cola bastão (aproximadamente 20g);
01 tesoura sem ponta;
02 rolinhos de fita adesiva incolor;
01 régua em poliestireno de 30cm;
10 plásticos ofício 4 furos grosso;
100 folhas de sulfite branco;
100 folhas de sulfite colorido;
01 bloco de papel de alta gramatura (aproximadamente
120mg) na cor branca, tamanho A4;
01 bloco criativo colorset estampado A4;
01 pasta plástica fina com elástico tamanho A4;
03 placas de E.V.A. lisas – cores primárias ou secundárias;
02 placas de E.V.A. decoradas;
02 cartolinas brancas;
02 cartolinas coloridas;
01 flauta doce soprano Yamaha ou similar;
01 caneta permanente;
01 minidicionário da Língua Portuguesa com a nova
ortografia;
01 livro Batuque Batuta na Escola – 5° Ano – Ed. Saraiva
01 cadeado pequeno com 02 chaves, para usar no armário
escolar (uma chave fica com o aluno e outra com a direção)
04 Livros de leitura, cujos títulos serão pedidos pela
professora no início das aulas, via agenda do aluno.

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANCER EM CASA PARA USO EM
LIÇÕES E TRABALHOS:
• Estojo completo com lápis grafite, borracha, lápis de cor,
canetinha, cola, tesourinha;
• Papéis para escrita, tais como folhas de sulfite, almaço e
cartolina;
• Caneta permanente para marcar objetos, material e
uniformes.
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