LISTA DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – 2021
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Senhores Pais,
Segue a lista de material individual para o ano de 2021. Ela deverá ser entregue à
professora regente, no 1º dia de aula do retorno presencial.
08 cadernos tipo brochurão, com margem, 96 folhas. 01 para cada disciplina abaixo descrita:
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História, Produção de texto, Inglês e
Estudos.
01 caderno 60fls, com margem, 60 folhas para Produção de Texto.
1 estojo simples contendo: 4 lápis pretos nº 2, 2 borrachas brancas, 1 apontador com depósito
e lápis de cor de boa qualidade
3 tubos de cola 90 g.
1 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome gravado
2 réguas comuns: 1 de 30 cm (preferencialmente de metal) e uma de 15 cm
1 caneta marca texto
1 caneta preta de retroprojetor
1 bloco de refil para fichário (sem desenhos decorativos)
1 jogo de canetas esferográficas coloridas
1 Transferidor
1 caixa de lápis de cor (para as aulas de Arte)
1 conjunto de canetinhas hidrocor
3 livros de literatura infanto juvenil (serão solicitados ao longo do ano de 2021 – 1 por
trimestre)
3 revistinhas em quadrinhos, ainda não lidas pelo(a) aluno(a)
1 lápis 2B
1 caixa de giz de cera 12 cores
1 pincel chato n° 22
1 blusa de malha tipo propaganda, tamanho adulto (para ser usada nas aulas de Arte)
1 jaleco branco (para as aulas de laboratório)
1 tela branca 20x30 (a tela só deverá ser enviada para a escola quando solicitada)
1 pasta catálogo com 50 plásticos (Arte e produções em sala/online e presencial)
1 bloquinho tipo post-it (qualquer marca) e 1 cartela de adesivos
1 bloco de desenho 140gm A3 BRANCO tipo canson (qualquer marca)
1 bloco papel tipo canson para Aquarela A4 300g/m 12 folhas (qualquer marca)
1 caixa de massinha (para as aulas de Ciências)
1 aquarela em pastilha com 18 cores no mínimo
1 caixa de tinta guache 15 ml com 12 cores
*IMPORTANTE: PEDIMOS OBSERVÂNCIA QUANTO AOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O
ACOMPANHAMENTO DAS AULAS REMOTAS E/OU ASSÍNCRONAS, TAIS COMO CÂMERA E MICROFONE
COM BOM FUNCIONAMENTO.

LIVROS DIDÁTICOS: COLEÇÃO DO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO.
A coleção será adquirida na escola e o pagamento poderá ser parcelado em 3 vezes sem juros.

Atenção:
1- Todos os livros e cadernos deverão ser marcados com o nome e sobrenome do aluno na capa,
2345-

do lado de fora.
Todos os lápis deverão ser marcados com o nome do aluno.
Para não acarretar aumento de peso na mochila, evitem os cadernos de capa dura ou com
quantidade de folhas superior à que foi solicitada.
NÃO é permitido o uso de cadernos com ESPIRAL e de fichário.
Não deverão ser enviados para a escola sob hipótese alguma: CORRETIVO E ESTILETE.

UNIFORME: PAPINI UNIFORMES (FÁBRICA MAROTO) REPRESENTANTE PRISCILA- (31) 99769-1364
ZIL’D CONFECÇÕES – AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 2687 – DOM JOAQUIM – BH - TEL: 3486-1083.

