
INSTITUTO NOROESTE DE BIRIGUI 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 

5º ANO 

UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 Grifa texto 

02 Lápis Preto nº 2 grafite 

01 Caneta azul 

01 Caneta vermelha 

01  Caneta preta 

01 Apontador plástico com depósito  

01 Estojo para lápis de cor 

02 Borrachas brancas 

01 Cola branca 

01 Caixa de lápis de cor (todos com o nome do aluno) 

01 Caixa de canetas hidrocolor (todas com o nome do aluno) 

01 Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 

01 Pincel nº 10 – aula de Arte 

02 Régua 30cm com o nome do aluno gravado (uma para a sala de Artes e outra para a sala de aula) 

02 Caderno Brochurão 96 folhas (História, Geografia e Ciências) 

02 Caderno Brochurão 60 folhas (Língua Portuguesa, Matemática e Filosofia) 

01 Caderno Brochurão 96 folhas (Produção de texto) 

01 Caderno grande de desenho capa dura para Artes (pode utilizar do ano anterior) 

01 Caderno brochura com 48 folhas (pequeno) para Inglês (pode utilizar do ano anterior) 

01 Caderno de brochurão grande 60 folhas para Ensino Religioso (pode utilizar do ano anterior) 

01 Caixa de camisa encapada com nome (para guardar atividades dos alunos) 

02 Pastas de papelão com elastico 

02 Folhas de Collor set (cores variadas) 

01 Mini-dicionário 

400 Folhas de sulfite A4 branco  

30 Folhas de sulfite colorido 

02 Cartolina branca 

01 Bloco de papel para desenho (A4) 

03 Folhas de EVA (Verde e Azul) e TNT amarelo 

02 Revistas para Arte (não precisa ser nova) 

02 Revistas para as aulas de Língua Portuguesa 

01 Fita adesiva de empacotamento transparente 

 
  

  Observações: 
 

1- Os livros utilizados durante o ano (1 por Semestre) serão adquiridos na própria escola 
conforme comunicado a ser enviado posteriormente. Formalizamos convenio com uma Editora 
que irá oferecer preço diferenciado abaixo do mercado. 

 2- Todo material deverá ser etiquetado. Cadernos e livros deverão conter, além do nome, endereço e o 
telefone do aluno. 
 3- Os cadernos deverão informar as disciplinas na etiqueta. 
 4- Caso tenha materiais do ano anterior em bom estado, não há necessidade de comprar novos. 
 5- Os lápis e canetas devem ser todos nomeados, pois quando caem no chão, fica fácil de identificar o 
dono. 
 6- Não será permitido o uso de estilete, tesoura de ponta e corretivo. 
 7- É obrigatório o uso do uniforme.  


