RELAÇÃO DE

Materiais 2020
5º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL

ENTREGA DE MATERIAIS
28/01/2020
Conforme o turno do estudante

INÍCIO DAS AULAS
30/01/2020

REUNIÃO COM PAIS
04/02/2020

Matutino: 7h às 11h
Vespertino: 13h às 17h

1º ao 5º ano do Ens. Fundamental

19h: 4°e 5º ano Ensino Fundamental

Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.
vObs.: Para o melhor rendimento de seu (sua) ﬁlho (a) e o bom andamento da turma, é indispensável que ele(a) traga o material
didático completo desde a 1ª semana de aula.

TRAZER NO DIA 28/01/2020

TRAZER NO 1º DIA DE AULA

ü10 Folhas cartolinadas – branca / tamanho A4
ü01 Pacote de 50 folhas de papel colorido/A4
(210x297mm) – Tipo Creative Colorset.
ü01 Bloco ﬁchário – pequeno
ü02 Folhas de cartolina laminada (azul e dourada)
ü01 Folha de E.V.A. liso (vermelho ou marrom)
ü01 Folha de E.V.A. felpudo (amarelo ou branco)
ü01 Crepom azul
ü01 Pacote de Estrelinhas
ü01 Tinta relevo
ü02 Gibis
ü02 Livros literários de acordo com a faixa etária (usados)

MATERIAL DE USO DIÁRIO
ü01 Estojo grande com duas divisórias
ü05 Lápis,
ü01 Borracha branca com capa
ü01 Apontador com reservatório
ü02 Canetas esferográﬁcas (Azul e preta)
ü01 Tesoura sem ponta com nome gravado – Tipo Mundial
ou Tramontina
ü01 Cola grande (90g)
ü01 Caixa de lápis de cor – 24 cores
ü01 Transferidor
ü02 Marcadores de texto
ü01 Jogo de canetinhas coloridas

para “Cantinho de Leitura” – sala de aula

ü01 Revista para recortar (Exceto Veja, Exame, Época ou Isto é)
ü01 Resma de papel sulﬁte A4

ARTE
ü01 Caixa de tinta guache – 6 cores
ü01 Pasta plástica classiﬁcador com grampo - ﬁna –
238mmX335mmX15mm com nome /cor verde
ü01 Pincel chato nº 8
ü01 Pincel chato nº 10
ü01 Caixa de giz de cera - ﬁno - 12 cores
ü02 Reﬁs de cola quente
ADQUIRIR EM LIVRARIAS
- 01 Minidicionário - FTD/ Ruth Rocha / Scipione –
Trazer nas aulas de Língua Portuguesa

UNIFORME OBRIGATÓRIO
MENINAS
- Uso Diário: Camiseta da EIC.
Calça Jeans (azul ou preta), legging
ou moletom (cor preta).
Não é permitido o uso de short
nem jeans rasgado.
- Aulas de Educação Física:
Camiseta da EIC, legging ou moletom

MENINOS

- Uso Diário: Camiseta da EIC.
Calça Jeans (azul ou preta) ou
moletom (cor preta).
Não é permitido o uso de short
nem jeans rasgado.
- Aulas de Educação Física:
Camiseta da EIC, bermuda ou moletom
(cor preta). Tênis de qualquer cor. (cor preta). Tênis de qualquer cor.

ü01 Mochila
ü01 Régua 30 cm
ü01 Toalha higiênica com nome (Trazer na mochila)
ü01 Garraﬁnha para água (Trazer todos os dias)
ü01 Lancheira com 1 guardanapo (com nome bordado)
TRAZER NO 2º DIA - CONFORME HORÁRIO DE AULA
CADERNOS
ü06 cadernos capa dura brochura – cor verde
(grande – 48 ﬂs) 01 História / 01 Geograﬁa /01 Ciências /
01 Ensino Religioso / 01 Língua Inglesa / 01 Prod. Textual
e Registro de Leitura
ü02 cadernos capa dura brochura – cor verde - grande –
96 ﬂs.01 Língua Portuguesa / 01 Matemática e Raciocínio Lógico
01 Agenda Escolar – para avisos e tarefas – Brinde da Escola
– entregue na 1ª semana de aula.
Observações:
a) Colocar nome da criança em todos os materiais individuais
(inclusive nos abrigos / casacos/ lancheiras/garraﬁnhas e
potes/vasilhas de lanche).
b) Materiais de uso pessoal deverão ser repostos conforme
a necessidade.
c) Não é permitido o uso de lapiseira, por motivos pedagógicos.
d) Não é permitido o uso de corretivo.

