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LISTA DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – 5º ANO - 2015

Todos os materiais deverão ser entregues no colégio para conferência. Não vamos receber
os materiais se estiver faltando algum item. Após o material ser entregue no Colégio, será
conferido pela coordenadora. Todos os materiais deverão vir com o nome do aluno.
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Material de uso Individual
Pasta Pc ofício plástica – cor vermelha

Agenda escolar personalizada (fornecida pelo Colégio)

Atenção!
1 placa de isopor
1 argila
1 caixa de material
dourado.
1 compasso
1 transferidor de 360º

Lápis preto
Caneta marca texto fluorescente amarela
Borracha branca
Comprar quando
Caixas de lápis de cor com 12 cores (boa qualidade)
solicitado.
Caixa de cola colorida
Caixa de pintura a dedo
Avental para pintura
Tesoura sem ponta
Canetinha com 12 cores (boa qualidade)
Apontador com depósito
Caixa de giz de cera grosso com 12 cores (boa qualidade)
Estojo com zíper
Tubos de cola branca grande 90 gramas
Régua transparente 30 cm
Cola bastão Prit grande
Pincel chato n º 10 e nº 14
Lancheira pequena
Mochila pequena
Caderno caligrafia – capa dura – 100 folhas
Caixa organizadora polionda (cor azul)
Cadernos universitários de 01 matéria capa dura (espiral – 100 folhas não destacáveis)

Material de higiene pessoal

01
Escova de dente pequena;
01
Creme dental pequeno,
01
Caneca plástica pequena;
01
Bolsinha plástica para guardar os pertences;
01
Toalha pequena;
01
Garrafa squeeze térmica
Obs: Colocar nome em todos os pertences e trazer todos os dias para o Colégio.
Caso haja necessidade de algum material de uso individual no decorrer do ano será solicitado à reposição do
mesmo.
Data para entrega dos materiais até: 02/02/2015.
Data da conferência: ___/___/___ por:_______________________

