


































500 folhas de sulfite A 4;
100 folhas de sulfite colorida;
4 cadernos universitário 96 folhas (capa dura) espiral;
1 caderno capa dura cartografia (50 folhas);
1 caderno quadriculado universitário (capa dura);
2 canetas esferográfica azul;
1 caneta esferográfica preta;
6 lápis grafite;
1 apontador com depósito;
2 borrachas macias;
1 jogo de caneta hidrográfica 12 cores;
1 caixa de lápis de cor 24 cores ;
1 estojo grande ;
1 corretivo a base de água;
1 régua de 30 cm – dura;
1 transferidor 180º;
1 compasso;
2 tubos grandes de cola branca bastão ;
2 tubos de cola líquida;
1 tesoura sem ponta;
1 rolo de fita dupla face;
1 rolos de fita durex colorida;
1 rolo de fita crepe;
1 pasta catalogo com 50 envelopes(plásticos);
2 pastas com elástico tamanho A4 (fina e de plástico);
1 canetas marca – texto ( amarelo/ verde);
2 telas de pintura 30 x 40 (enviar uma tela no inicio de cada bimestre).
2 caixas de tinta guache 12 cores;
2 caixas de cola colorida 6 cores;
1 caixa de cola glitter – 6 cores;
1 tabuada;
1 caderno grande de caligrafia;
1 metro de plástico para a mesa transparente;
1 gibi;









1 pacote de papel dobradura tamanho A4;
1 dicionário de Português/Inglês e Inglês/Português
1 dicionário de Língua Portuguesa;
1 pincel nº 00
1 pincel nº 12
01 caixa plástica (5,5 litros) ou enviar R$ 15,00 para a escola comprar. (Não será
aceita caixa de outra medida);
1 folha de E.V.A. vermelho.

OBS:
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome e série do aluno. É de
responsabilidade da família a reposição do material durante todo o ano letivo, de
acordo com a necessidade. Tesoura, régua, pote em perfeito estado pode ser
reutilizado.
 Não serão devolvidos no final do ano restos de colas, tintas e massa de modelar;

 Solicitamos que os materiais sejam entregues de uma única vez, para
facilitar a conferência, e até 1º dia de aula.

Livros Paradidáticos 2020
5º ano
 Caderno do Futuro
Língua Portuguesa – 5° ano
IBEP - FTD
ANUAL
 Caderno do Futuro
Matemática – 5° ano
IBEP - FTD

1º bi - Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. Histórias modernas de tempos antigos.
Flavio Souza
Editora:FTD
2° bi - Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás.
Mirna Pinsky
Editora: FTD
3º bi - A Bela e a Fera
Anna Flora
Editora: FTD
4º bi - Como mudar o mundo?
Stela Barbieri
Editora: FTD

