
* O planner estudantil 2021 será entregue para os alunos, no início do ano letivo conforme 

pagamento efetuado no ato da matrícula. É importante que a família, assim que receber o planner 

preencha a PRIMEIRA PÁGINA com os dados solicitados e mantenha as informações atualizadas, 

sempre que necessário. 

 

Colégio Integrado de Guarulhos 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 5º ANO 

 

 01 planner estudantil (CIG) (adquirida na Tesouraria do Colégio) 
 01 Dicionário Escolar Da Língua Portuguesa 
 06 cadernos universitários, brochura, capa dura, com 48 folhas (estampa livre) 
 02 lápis pretos n.º 02 (a ser reposto conforme necessidade) 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (sugestão: Faber Castell) 
 01 régua acrílica de 30 cm 
 01 borracha macia (a ser reposto conforme necessidade) 
 01 tesoura sem ponta 
 01 apontador com depósito 
 02 tubos grandes de cola em bastão (Sugestão: Pritt ou Tenaz) 
 02 tubos grandes de cola líquida (Sugestão: Pritt ou Tenaz) 
 02 canetas esferográficas, sendo: 1 azul, 1 preta. 
 01 pasta Ofício Aba Elástico,para as atividades diárias 
 01 pasta catálogo com 25 plásticos (para avaliações) 
 01 bloco de fichário 
 200 folhas sulfite A4 verde  
 02 folhas de papel pardo marrom (Kraft) 
 01 folha de papel pluma preta (placa) 
 01 tela 30x40cm 
 02 potes de tinta guache 250ml (01 marrom e 01 vermelho) com bico dosador 
 01 pincel chato nº6 
 01 camiseta usada (tamanho adulto) 
 Revistas para recorte 
 03 folhas de EVA fantasia (glitter) (aluno ingressante) 
 02 folhas de papel cartão verde(aluno ingressante) 
 500 folhas sulfite A4 branca (aluno ingressante) 
 02 folhas de papel cartão rosa (aluno ingressante)                                   
 04 folhas de EVA preto (aluno ingressante) 
 04 folhas de EVA branco (aluno ingressante) 
 02 folhas papel crepom laranja (aluno ingressante) 
 02 folhas de papel crepom verde claro (aluno ingressante) 
 01 bloco de papel canson A3 colorido 120g (aluno ingressante) 
 01 bloco de canson A4 180g (aluno ingressante) 
 01 rolo de barbante vermelho (aluno ingressante) 
 01 rolo de fita crepe (larga) (aluno ingressante) 
 01 rolo de durex largo (aluno ingressante) 
 01 pacote de palito de churrasco (aluno ingressante) 

 
 

 Em todo material/uniforme deverá constar o nome completo do aluno e a sua turma. 

 
 Todo material deverá ser entregue no dia 01/02/2021- 2ª feira para a professora da classe  

 
 Na escolha da mochila sugerimos  sem rodinhas  


