COLÉGIO DOM AMANDO
CONGREGAÇAO DE SANTA CRUZ

RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

RELAÇÃO DE MATERIAL DO 5º ANO FUNDAMENTAL I - 2018
05 cadernos brochura - capa dura 96 folhas
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 folhas (ou 2 de 48 folhas)
02 cadernos pequenos para as disciplinas inglês e espanhol (48 folhas)
01 caderno de desenho (espiral capa dura)
03 borrachas brancas
05 canetas esferográficas (azul, vermelha e preta)
02 apontadores
01 kit réguas (30 cm, esquadro e transferidor 360°)
02 caixas de lápis de cor (grande com 12 cores)
01 caixa de hidrocor (grande com 12 cores)
01 fita métrica – 1 m
02 tubos de cola branca (90g polar)
01 caixa de gizão de cera
02 caixas de tinta guache
02 pincéis nº 6 e nº12
01 caixa de massa de modelar (média colorida)
01 tubo de cola gliter
01 tesoura sem ponta
01 toalha de mão com nome do aluno
01 pasta polionda (altura 6 cm – com o nome)
01 pequeno dicionário da língua portuguesa (com o novo acordo ortográfico)
01 compasso (faber castel)
01 kit de pontas para compasso
12 lápis preto nº 2
01 copo vazio de macarrão instantâneo
04 vidros pequenos de tinta para tecido (escolha livre de cor)
01 tela branca para pintura (tam. médio)
01 garrafa para água – uso diário (ou copo)
01 pasta catálogo – 30 páginas – para organização de avaliações e fichas individuais
01 caixa de sapato – para organização de materiais como tintas, pincéis e outros materiais –
individual com o nome da criança.
OBSERVAÇÕES:






Antes de adquirir os materiais, observe a qualidade e a validade dos produtos para
garantir a segurança de seu filho quanto ao uso e a indicação da faixa etária.
Colocar o nome da criança em todos os materiais, inclusive mochila, lancheira, toalha,
casaco, etc.
Havendo necessidade, alguns materiais serão solicitados à família.
Todo o material deverá ser entregue no dia 15 de janeiro de 2018, à professora
responsável pela turma de seu filho ou de sua filha.

