Colégio “O Bosque”
Ensino Fundamental e Médio
Lista de Material – 5º ano / 2020



1 agenda com 1 página por dia (tamanho mínimo de 117mm X 164mm)
4 cadernos universitários brochura capa dura - 50 fls. (cor vermelho - SEM ILUSTRAÇÕES)
(Identificar com nome, série/ano). Disciplinas: – Ciências, História, Geografia, Inglês.
 2 cadernos espiral flexível – Faber Castell Vermelho ( Cantos arredondados / capa mais resistente)
Identificar com nome por dentro.(enviar os cadernos sem encapá-los)Disciplinas: Português e Matemática
 6 lápis pretos n° 02 (não será permitido o uso de lapiseira)
 1 caixa de lápis de cor (24 cores - Faber Castell, não aquarelável)
 1 régua de 12 ou 15cm (para ter no estojo)
 1 tesoura escolar sem ponta Tramontina (com nome gravado)
 1 apontador com depósito grande
 1 estojo para lápis (não metálico)
 1 tubo de cola líquida
 1 borracha branca
 1 tubo de cola em bastão
 1 pasta simples, transparente, com elástico (cor vermelho) (identificada com nome e série)
 1 pasta transparente com presilha (cor vermelho) (com 10 plásticos grossos) (identificada com nome, série/ano)
 1 caixa de lenços de papel (para uso pessoal)
 2 canetas esferográficas ( 1 azul e 1 verde).
 1 dicionário da língua portuguesa Houaiss – Ed. Moderna.
 1 dicionário Português /Inglês (sugestão: Oxford Escolar para estudantes brasileiros de Inglês ou Longman)
 10 folhas de almaço
 1 marca texto – cor amarela
 Taxa anual de R$ 60,00 (atividades extras/ complementares)
OBS:
- Pedimos a gentileza de enviar todo o material com nome completo e ano no 1º dia de aula.
- Os livros deverão ser encapados com plástico transparente grosso ou contact e etiquetados;
- Verificar e repor o material necessário, durante todo o período letivo.
- Não é permitido o uso de fichário.
MATERIAL DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
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plástico para forrar carteira 0,50 x 0,60m
caixas de massinha de modelar (com 10 ou 12 cores)
estojo de canetinhas
caixa de lápis de cor aquarelado (24 cores – Faber Castell)
caneta permanente preta
pincel nº 14 (chato)
régua de 30 cm (acrílico)
tubos de cola líquida (Acrilex) (com nome)
tubos de cola em bastão (Pritt) (com nome)
pasta preta com 50 plásticos grossos
pasta com elástico A3 - Largura
caixa de giz de cera (12 cores Faber Castell)
bloco de papel Criativo estampado
pasta com elástico A3 – Largura 5 cm
E.V.As nas cores: amarelo, lilás e rosa / e 02 cores: com glitter
caixa tinta acrílica para tela 12 cores
tela painel 30x40cm
pacotes massinha de Biscuit cores diversas
Blocos de canson A2
rolos fita crepe
lápis 6B
caixa de cotonete
pincel com reservatório de água para aquarela

MATERIAL DE LABORATÓRIO

 1 avental branco

