
 

LISTA DE MATERIAL 2021 
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

A) MATERIAL GERAL   
 

 OBSERVAÇÃO: ALUNOS DA CASA DEVERÃO COMPRAR SOMENTE OS 
CADERNOS UNIVERSITÁRIOS, PARADIDÁTICOS E SULFITE. OS DEMAIS 
MATERIAIS SERÃO REUTILIZADOS.       

                                                                                                                                 
*3 colas bastão grande (sugerimos Pritt) 

*1 cola branca grande 500g 

*1 cola branca 90g 

*1 tesoura de ponta redonda 

*1 compasso simples 

*1 transferidor 180° 

*1 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) 

*1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 

*3 borrachas branca macia 

*1 régua de 30 cm – acrílico  

*1 régua de 15 cm para estojo 

*1 apontador c/ depósito 

*6 lápis grafite triangular B 

*2 canetas esferográficas: verde escura e azul escura   

*1 marca texto amarelo  

*2 cadernos universitários  brochura com capa dura azul de 100 folhas 

*2 pacotes de 500 folhas de sulfite A4 

*1 pacote de sulfite (amarelo) 100 fls 

*2 fita de empacotamento larga (transparente) 

*3 rolos de fita crepe 

*2 rolo de dupla face 

*1 pasta catálogo A4 com 20 saquinhos 

*Dicionário da Língua Portuguesa (sugerimos Sacconi ou Luft) 

* Itens que deverão acompanhar diariamente o material do aluno e repostos quando 
necessário. 
 
B) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

1 squeeze para água (esporte) 

1 toalha pequena (esporte) 

Álcool gel. 

 

C) MATERIAL A SER USADO NO LABORATÓRIO DE ARTE 
 

1 cola branca grande 500g. 

2 colas branca 90g. 

1 Bloco Textura Visual sugerimos Eco Cores 

3 refis de cola quente (Fina) 

1 blocos de papel colorido (sugerimos Romitec) 

1 blocos Canson A3 Colorido Criativo – 180 g/m² ou 150 g/m² 

2 blocos Canson A4 branco 

1 blocos Canson A4 colorido criativo – 120g/m² 

2 folhas de papel cartão (Preto) 

2 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

2 folhas de papel Craft 

1 folhas de EVA com glitter (Prata) 

1 folhas de EVA (cores variadas) 

1 Caderno de desenho tamanho A4 

1 pincel chato nº 15 

1 pote de guache branco 250ml sugerimos (Acrilex) 

1 pode de guache preto  250ml sugerimos (Acrilex) 

1 avental plástico ou camiseta (adulto) para ser usada como avental 

 

Obs.: Todo o material para o Laboratório de Arte ficará guardado na escola e deve 
estar identificado com nome do aluno.  
 
D) MATERIAL PARA ARMÊNIO  
 
Observação: Será solicitado na escola e adquirido no início do ano letivo.  
  
1 caderno universitário - 50 folhas 
  



E) MATERIAL PARA INGLÊS       
  
1 caderno universitário brochura 50 fls.  
 
 
F) MATERIAL PARA MÚSICA 
 
1 flauta doce germânica (sugerimos Yamaha, Dolphin ou Suzuki) 
 
 
 G) LIVROS PARADIDÁTICOS 
 
Os livros abaixo relacionados foram especialmente selecionados para atender ao perfil 
da criança em cada faixa etária. Trabalharemos um por semestre. Eles funcionam como 
recursos valiosos no processo de formação de leitores e escritores competentes. 
Proporcionam, ainda, uma aula prazerosa, rica em reflexões, troca de experiências, 
oferecendo às crianças a percepção de diferentes aspectos da realidade, ampliando seu 
universo pessoal e intelectual.  
 

 As crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa 
C. S. Lewis – WMF Martins Fontes (Português) 
ISBN: 978-857827088-9 
 

 A vizinha antipática que sabia matemática 
                Eliana Martins – Melhoramentos (Matemática) 
                ISBN: 978-85-0607666-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações importantes:   
 
1) Todo o material (material geral, material de Artes, livros para leitura bimestral, 
cadernos de atividades e cadernos pautados) deverá ser etiquetado com o nome e o ano 
em que o aluno estudará. 
2) O horário de aulas deve ser verificado diariamente a fim de que o aluno traga para a 
escola somente o material necessário. Este horário é divulgado no início do ano letivo.  
3) Os itens que constam na lista de “Material Geral” deverão ser repostos sempre que 
necessário. 
4) Lembramos que os alunos da casa deverão se possível, aproveitar as canetas, os 
cadernos, giz de cera, tesoura, estojo, régua, apontador, cadernos, lápis de cor, 
canetinhas etc., do ano anterior, desde que estejam em bom estado.   
  
 

 

 

 

 

 

 


