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ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS - 5º ANO

INÍCIO DAS AULAS: 07/02MATERIAIS DE USO COLETIVO 
 
100 (cem) folhas de papel sulfite brancas
10 (dez) folhas de papel canson A4 /coloridas – 180g 
10 (dez) folhas de papel canson A4 / brancas – 180g
2 (duas) folhas de papel cartão coloridas
10 (dez) folhas de papel almaço
3 (três) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)
 
MATERIAL PARA ARTE
Individual:
1 (um) estojo tinta aquarela
1 (uma) caixa tinta guache 6 cores
1 (um) Pincel Longo Chato Nº 10 
1 (um) tubo de cola 3d colorida
1 (um) marcador permanente preto, com ponta média – 2mm 
 
Coletivo
100 (cem) folhas sulfites A4 coloridas (azul, rosa, amarelo ou verde)
5 (cinco) folhas de palpel canson A4 – 180g (cores sortidas)

MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
 
Apostila COC
1 (um) caderno grande (96 folhas) para História, Ciências e Geografia (Obs.: As professoras farão a
divisão das disciplinas.)
1 (um) caderno grande (96 folhas) para Língua Portuguesa e Matemática 
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos apontados
1 (uma) caixa de lápis de cor
2 (duas) borrachas
1 (uma) régua e um apontador
1 (uma) tesoura sem ponta 
2 (dois) tubos de cola
1 (uma) pasta brasil, com elástico, de plástico (para Língua Portuguesa)
1 (uma) pasta brasil, com elástico, simples (para Arte)
1 (um) corretivo
1 (um) marca-texto
1 (um) transferidor 360º

03/02/2022 - Entrega das apostilas do sistema COC e línguas.
Local: Salas de aula Bloco A

Horário: das 8h às 12h e das 13h30min às 18h

ORIENTAÇÕES AOS PAIS

Obs.: O material de uso coletivo deverá ser entregue no dia da entrega das apostilas.
Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso individual. 

No primeiro dia de aula, trazer lápis, borracha, lápis de cor, as apostilas e os cadernos. 
Evitar trazer materiais de uso coletivo nesse dia.


