MATERIAL ESCOLAR – 2021
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

PARA USO GERAL
O material deverá conter o nome e a série do aluno.
 01 estojo.
 01 toalha de rosto.
 02 cadernos universitários – 200 folhas, capa dura, com espiral.
 01 bloco de papel sulfite – A4, branco, 100 folhas.
 01 pasta sanfonada plástica – A4, 12 divisórias.
 03 lápis – grafite, nº 2.
 04 canetas esferográficas – 02 azuis, 01 preta e 01 vermelha.
 02 pincéis marca-textos amarelos.
 01 apontador com depósito.
 02 borrachas brancas.
 02 tubos de cola bastão – 40 g.
 01 régua em acrílico, transparente – 30 cm.
 01 compasso escolar com tira linhas – 10 cm.
 01 gabarito geométrico 2600 – Acrinil, 25 cm.
 01 calculadora.
 01 garrafa escolar – 500 ml.

PARA USO EM ARTE
 01 caixa de lápis de cor – 12 cores.
 01 caixa de canetas hidrográficas – 12 cores.
 02 pacotes de Papel Criativo Color Set – A4, 120 g, 24 folhas.
 01 tesoura escolar – ponta arredondada.
 01 camiseta grande para proteção do uniforme durante a aula de Arte.

MATERIAL DE HIGIENE
 02 caixas de lenço de papel com 100 unidades.
 Kit para higiene bucal – escova de dentes (com protetor de cerdas), creme dental.
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OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Agenda escolar: será entregue nas primeiras semanas de aula. As páginas iniciais
deverão ser devidamente preenchidas.

2. Pode haver a necessidade de reposição de alguns materiais durante o ano.
3. Os cadernos serão divididos em sala de aula, com o auxílio da professora.

4. As professoras informarão os materiais que deverão ser levados diariamente na reunião
de pais.

DATAS IMPORTANTES
 Reunião de pais: dia 21/01/2021, às 19h – Local: Teatro Grande Otelo.
 Entrega de material: dia 22/01/2021, das 8h às 12h. A professora receberá os materiais
na sala de aula.
 Início das aulas para os alunos novos: 27/01/2021.
 Início das aulas para todos os alunos: 28/01/2021.
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