INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/02/2021 – QUARTA - FEIRA
TURNO DA MANHÃ 7h 45min / TURNO DA TARDE 13h

LISTA DE MATERIAIS 2021
ENSINO FUNDAMENTAL/5º ANO
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante):
07 Cadernos – 96 folhas (podem ser grandes, porém individuais)
Material de uso diário é indispensável (estojo, lápis, borracha, apontador, régua 30 cm, cola,
tesoura, canetas e lápis de cor.)
01 Garrafa plástica identificada para água
01 Flauta Doce Soprano Barroca (pode ser usada a flauta da série anterior)
01 Pasta com saquinhos plásticos (aula de música)
01 Caderno para as aulas de religião (pode ser usado o caderno da série anterior)
01 Caneta de retroprojetor preta ponta fina
01 Caneta de retroprojetor preta ponta média
Para uso em sala de aula (ficam na sala de aula):
50 Folhas de ofício pautadas
50 Folhas de desenho A4 120g
02 Pacotes de papel criativo Lumi 5 cores fluorescente (75g/m²)
01 Folha de color set
01 Folha de papel cartaz
01 Revista velha (solicitamos que observem o tipo de revista enviada)
01 Folha de EVA
02 Pincéis nº 12 e 14 (um de cada)
01 Rolo de pintar pequeno
01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m
10 Folhas grandes A3 (120g/m²)
01 Caderno caligrafia horizontal (pode ser usado o caderno da série anterior)
01 Jaleco manga longa branco, com identificação do aluno, para práticas no laboratório de
ciências
OBSERVAÇÃO:
a) Todo material deverá ter a identificação do aluno que deverá ser entregue no Setor de Acolhida.
b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para professora titular até o dia 05/03/2021.
c) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem ser utilizados
nesta série dando continuidade ao trabalho.
d) Solicitamos que não seja utilizado caderno de 10 matérias, ou fichário, pois os alunos nesta faixa etária
ainda não se organizam com esse tipo de caderno.

