Lista de materiais 2019
5º ano
1 Pacote com 500 folhas papel sulfite A4
2 Apontadores com reserva de boa qualidade
2 Blocos de canson A4 (branco)
1 Bloco de Canson A3 (branco)
3 Blocos criativo (325x235mm) — outros nomes: bloco colorido/ criativo cards e creative colors
3 Borrachas macias
1 Caderno pautado tipo universitário – A4 (100fls) – será usado para o Projeto Interdisciplinar (Português, Matemática, Humanidades e Ciências Naturais)
1 Caixa de sapato para guardar o material de uso diário em sala
1 Caixa de lápis de cor (sugestão: 36 cores – de boa qualidade)
2 Canetas de retroprojetor (também conhecida como caneta permanente - cores escuras)
2 Canetas marca-texto de cores diferentes
4 Canetas esferográficas de cores diferentes (sendo que uma deve ser azul escuro)
1 Estojo de canetinha de boa qualidade
1 Estojo para guardar os materiais de uso diário
1 Folha de etiqueta (em média 10 etiquetas)
1 Garrafa de água (para deixar na escola)
10 Lápis grafite nº2
1 Minidicionário da língua portuguesa (sugestão: Aurélio ou Houaiss)
1 Monobloco de 100fls - folha pautada para fichário com 4 furos (SEM DESENHOS)
1 Pasta de elástico tamanho A4 (para lição de casa)
1 Pasta de ferragem com 12 plásticos (para arquivar as atividades)
20 Plásticos com quatro furos
1 Régua de 30cm
1 Régua (que caiba no estojo)
1 Pasta universitária de 4 argolas - fichário (para o portfólio)
1 agulha de tapeçaria
1 novela de lã
1 pedaço de toalha plástica de aproximadamente 1mX1m (qualquer cor/estampa)
1 Tesoura sem ponta de boa qualidade
1 Tubo pequeno de cola líquida (110g)
4 Tubos grandes de cola bastão de boa qualidade (qualidades inferiores não colam!)
1 kit de tinta guache lavável 18 ml com 6 cores tampa com pincel show color
TODOS OS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DEVEM SER IDENTIFICADOS COM NOME DO ALUNO.
QUANDO OS MATERIAIS NÃO TÊM NOME, FICA MUITO DIFÍCIL ENCONTRÁ-LOS QUANDO PERDIDOS.
OS MATERIAIS INDIVIDUAIS SÃO PERDIDOS COM MUITA FREQUÊNCIA!
JORNAL (anual) Assinatura do jornal “O JOCA” online + impresso
https://jornaljoca.com.br/portal/assine/
LIVROS PARADIDÁTICOS (anual)
Ao sul da África
Laurence Quentin e Catherine Reisser
Companhia das Letrinhas
Agbalá, um lugar-continente
Marilda Castanha
Cosacnaif
[continua… ]

Em caso de dúvidas, escreva ou fale com o Diogo:
colegioviver@colegioviver.com.br
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