NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCOLA PAULISTINHA DE EDUCAÇÃO
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2020
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS
PNLD- Recebidos na escola pelo MEC
Inglês: Gibis em inglês
Dicionário nova ortografia
MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Quantidade

01
01
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
05
01
01
10
01
01
01

Descrição

Apontador com reservatório
Bloco de papel canson A4 e A3
Borracha branca macia
Cadernos brochurão capa dura 96 folhas (01 capa vermelha e 01 capa amarela)
Caixa de lápis de cor (sugestão 24 cores)
Calculadora
Caneta hidrográfica - 12 cores
Cola bastão
Lápis grafite
Pacote de monobloco – 100 folhas
Papel dobradura quadrado - pacote
Pasta fina com elástico – verde transparente
Refil de cola quente fina e grossa - 05 de cada
Régua geométrica
Régua plástica 15 cm e 30 cm (cada)
Sacos plásticos com furo
Sulfite A4 – 500 folhas
Tesoura sem ponta
Transferidor, esquadro e compasso (cada)

MATERIAL DE ARTES
Quantidade
Descrição
01
Bexiga São Roque (antialérgico) - pacote
01
Caixa de tinta para tecido (amarela, vermelha, azul, preta e branca)
01
Chita - cor livre - 01 metro de cada
01
Cola branca liquida - litro
03
Feltro azul e vermelho - 01 metro de cada
01
Papel camurça amarelo e preto - cada
01
Refil de cola quente fina - pacote
MATERIAL DE INGLÊS
Quantidade
01
Caderno pequeno
02
Papel sulfite A4 - pacote com 100 folhas
01
Pasta com 20 sacos plástica

Descrição

JOGOS: Contribuição de R$30,00 (trinta reais) a ser entregue na secretaria da escola na primeira semana de aula.

Agenda:
A escola terá uma agenda padronizada que poderá ser adquirida no inicio do ano letivo.
Aguarde informações!

Observações:
1. Os materiais e uniformes deverão ser identificados com nome e ano/série do aluno.
2. Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente.
3. Enviar os materiais no primeiro dia de aula.
4. O material de estojo deverá ser supervisionado pelo responsável e reposto conforme necessidade
durante todo ano.

