5ºAno

Materiais de Artes
Pasta fina plástico polipropileno - azul com elástico

Qtde
1 unid

Livros
Mini dicionário da Língua Portuguesa
Minhas Memórias de Lobato
Contadas por Emília Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa
Luciana Sandroni, Companhia das Letrinhas

Qtde
1 unid

Artigos de Loja

1 unid

Flauta soprano doce - YAMAHA

Qtde
1 unid

Artigos de Papelaria
Caderno espiral universitário capa dura - 96 fls
Caderno espiral universitário capa dura - 10 matérias
Cola líquida branca - 90 gramas
Cola bastão - 40 gramas
Apontador com depósito
Borracha
Pasta fina - qualquer cor
Régua plástica transparente - 30cm
Régua - 15 cm
Saco plástico tam ofício com 4 furos - grosso
Lápis preto nº 2
Lápis de cor longo -12 cores
Tesoura ponta redonda cabo preto
Caneta hidrocor - 12 cores
Caneta 0,4 - preta
Caneta esferográfica - azul e vermelha
Fita Corretiva
Lenço de Papel - Caixa de 100 unidades
Marca texto amarelo

Qtde
2 unid
1 unid
1 unid
2 unid
1 unid
1 unid
1 unid
1 unid
1 unid
5 unid
2 unid
1 cx
1 unid
1 cx
1 unid
1 cd
1 unid
2 cx
2 cx

Informações
Início das aulas: dia 31/01/2018 - 4ª feira
No 1º dia de aula o horário será normal. O aluno deverá trazer estojo completo com: cola, régua, apontador, borracha,
lápis de cor, lápis grafite e tesoura; e, se não for usar a cantina, um lanche.
O restante do material deverá ser entregue no dia 01/02/2018 - 5ª feira, exceto material de Artes, que será entregue na
6ª feira.
Na segunda quinzena de fevereiro o aluno receberá o nome de um livro paradidático que deverá ser adquirido para a
biblioteca de classe. No final do ano letivo esse livro será devolvido à respectiva criança.
Todo material deve ser etiquetado com o nome completo e a série do aluno.

