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NÍVEL 5  

 

 1 mochila com tamanho suficiente para lanche e agenda do colégio; 

 1 guardanapo de tecido para acompanhar o lanche diariamente; 

 1 squeeze para água (identificada); 

 1 avental de manga longa para pintura (tecido impermeável); 

 1 pasta poliondas tipo maleta (37cm comp. x 25cm alt. x 4cm larg.); 

 1 caderno personalizado do N5 com 100 folhas (a primeira folha, de identificação do caderno, 

será preenchida pela criança com a professora); 

 1 pasta transparente com 40 sacos plásticos; 

 1 estojo com 2 lápis pretos sextavados nº 2, 1 borracha e 1 apontador; 

 1 caixa de lápis de cor com 12 unidades; 

 Retalhos de tecidos para limpeza de pincéis; 

 1 crachá; 

 2 revistas para recorte; 

 2 livros de história infantil (de acordo com a faixa etária) – de acordo com a lista disponível com 

a professora na entrevista inicial; 

 1 jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária) - de acordo com a lista disponível com a 

professora na entrevista inicial; 

 Avaliação Escolar do ano anterior (2017). 

 1 livro de Inglês:  

 

REILLY, Vanessa. Cookie and Friends: B Plus Pk.   

Editora Oxford University Press.  

ISBN 9780194070676 

 
Observação: O livro contém um CD que deverá ficar em casa com a 
família. 

 

 



OBSERVAÇÕES: 

Todo material deverá ser identificado com o nome da criança e entregue no dia da entrevista 

inicial, acondicionados numa sacola também identificada. 

Informamos que a partir do dia 19/02/2018, o uso do uniforme será obrigatório para as 

crianças do Nível 5. 

 

INDICAÇÃO DE FORNECEDOR 

Desde 2013, o Colégio Farroupilha conta com um parceiro para comercialização de livros e 

materiais didáticos nas dependências da escola. A Casa do Estudante (ao lado do Bar do Zé) tem toda 

a infraestrutura necessária para bem atendê-los com relação às necessidades da lista de material 

apresentada. Lembramos que a família também pode optar em comprar os livros didáticos e os 

materiais escolares na livraria de sua escolha. 

Durante o verão, a casa do Estudante no Farroupilha estará aberta. O telefone para contato é 

3334.2600, e o e-mail é comercial@casadoestudante.com. 

 


