Lista de Material 2020 - Nível 5
Material escolar uso individual (identificado):
01 Pasta de plástico fina com 2 cm de altura
02 Potes plásticos (pode ser de margarina) para colocar massa de modelar e giz de cera – identificados
02 Borrachas brancas macias
01 Apontador com depósito
02 Lápis de escrever
01 Régua de 30 cm
01 Tesoura sem ponta
02 Tubos de cola bastão (40gr)
01 Tubo de cola branca grande
01 Pincel escolar curto nº10 (com ponta chata)
01 Caixa de lápis de cor (24 cores)
01 Caixa de giz de cera (12 cores)
01 Caixa de tinta guache (12 cores)
01 Caixa de cola colorida (06 cores)
02 Caixas de massa de modelar (12 cores)
01 Estojo de hidrocor (12 cores)
02 Tubos de cola Glitter (qualquer cor)
01 Estojo
02 Blocos de papel Canson A4 140gr (branco)
02 Pacotes de papel Canson dupla face 180 g/m² (com 10 folhas coloridas)
02 Pacotes de papel sulfite A4(colorido sortido)
01 Pacote de lantejoulas
01 Pacote de papel sortido (8 cores) tamanho A4 120g
03 Rolos de papel crepom (qualquer cor)
02 Cartolinas de papel cartão (qualquer cor)
01 Caneta colorida (livre)
01 Meu Primeiro Caderno de Linguagem (largura:190mm; altura: 248 mm; 40 ou 48 folhas)
06 Folhas cartolina dupla face (colorido)
Meninas: 01 Adereço fantasia (óculos, chapéu, peruca, etc...)
Meninos: 01 jogo de animais e/ou dinossauros
01 Camiseta no tamanho da criança para usar nas aulas de pintura.
01 Foto 10x15 da criança
01 Foto 10x15 da família
01 Foto 10x15 da Mãe
01 Foto 10x15 do Pai
10 Pratos de papelão tamanho nº05
10 Botões avulsos
01 Pacote de balão nº11 (sortido)

Material de higiene uso individual (identificado)
01 Escova de dentes com estojo
01 Creme dental sem flúor
01 Pacote de lenços umedecidos
01 Copo de plástico com nome
01 Livro de literatura de acordo com a idade, para a biblioteca da sala. (Este livro será sugerido pela professora no
início do ano letivo de 2020). A turma irá montar uma biblioteca na sala, somente com títulos de qualidade. (O
mesmo será devolvido no final do ano letivo ou doado para o colégio, conforme opção da família).

