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02 Folhas de papel laminado (prata ou dourado)5º Ano - Ens. Fundamental
05  Folhas de color set (cores variadas)

05  Folhas de EVA (cores variadas)02 Cadernos capa dura, brochura 96 folhas 
01 Pct de papel sulfite colorido(universitário): Língua Portuguesa e Matemática
01 Pct  de papel color card (sulfite neon colorido)03 Cadernos capa dura, brochura 50 folhas 
01 Resma de Sulfite A4 (500 fls)(universitário) 

01 Caderno capa dura, brochura, azul, 96 folhas 
Livros

(pequeno)
1º Bimestre: Amigo não é para essas coisas (Aurtores: 

01 Caderno de música, pequeno
Alexandra Lopes e André Mota / Editora Brasil)10  Folhas de almaço
2º Bimestre: Com a ponta dos dedos e os olhos do 01 Pasta polionda grande, 6cm, preta
coração (Autora Leila Rentroia / Editora Brasil)01 Pasta grampo trilho, plástico verde
3º Bimestre: A cor da fome (Autor: Jonas Ribeiro / 01 Pasta simples com elástico
Editora Brasil)01 Pasta preta com 30 plásticos
4º Bimestre: O menino de muitas caras (Autor: César 02 Lápis pretos nº02 (2B)
Obeid e Jonas Ribeiro / Editora Brasil)02  Borrachas macias brancas (grandes)
Obs. Os livros poderão ser adquiridos ao longo do ano.01  Apontador para lápis (com depósito)

01 Caneta azul
Mochila -  Trazer todos os dias01 Caneta preta
-01Toalha de rosto01 Caneta vermelha
- 01 Creme dental (adequado para a idade)01 Corretivo
- 01 Escova de dente01 Avental plástico
ATENÇÃO: opte por modelos de mochila com rodinhas01 Caneta marca texto

01 Cola bastão
Uniforme01 Caixa de lápis de cor (24 cores)
As crianças deverão usar o uniforme completo: 01 Caixa de giz de cera grosso (grande)
camiseta (manga curta, longa ou regata), shorts ou 01 Caixa de canetinhas (12cores)

01 Caixa de guache (06 cores) calça e agasalho (Providenciar com antecedência).
04 potes de tinta plástica (cores primárias) Insistimos na obrigatoriedade do uso do uniforme pelos 
01 Tubo de cola 90g alunos e contamos com o seu apoio!
01 Cola tipo tekbond (pequena) *PET RELI - Rua Rio de Janeiro, 981, Centro - (14) 3324 
01 Caixa de cola colorida (06 cores) 5570.
01 Régua de 30cm, transparente *UNIFORME & CIA - Rua Dom José Marello, 825 - Vila 
01 Tesoura sem ponta Perino - (14)3326-1872
03 Pincéis chatos, cabo amarelo, nº02, nº06 e nº08

01 Pano de limpeza tipo Perfex Educação Física
01 Estojo de zíper com 02 divisórias *É obrigatório o uso de tênis, com meia.
01 Caixa de massinha de modelar

02 Revistas para recortes Importante
02 Gibis - Todo o material deverá estar etiquetado com o nome do 
01 Calculadora simples aluno e ser entregue no primeiro dia de aula.
01 Minidicionário de Língua Portuguesa

01 Tela para pintura 30cm x 40cm - Início das aulas: 03/02/2020
01 Garrafa de plástico para água (uso individual)

*Os itens a seguir podem ser adquiridos na forma de 

Vale Material nas papelarias: Thomé, Microtec ou Bras 

Center.Pedimos que os senhores dêem preferência 

aos Vales, por uma questão de espaço físico no Colégio 

para o armazenamento dos materiais. 

05 Folhas de cartolinas (branca ou amarela)

Colégio Super Ensino, muito mais que uma escola.


