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  2020 Lista de Material Escolar 

                              Ensino Fundamental I – 5º Ano 
 

01 - Apontador com depósito. 

01 - Borracha com capinha. 

03 - Lápis preto (Repor quando necessário). 

01 - Caderno universitário capa dura – espiral de 96 folhas – Português  

01 - Caderno universitário capa dura – espiral de 96 folhas (quadriculado de 1cmx1cm) – Matemática. 

01 - Caderno de desenho A4 – brochura/sem margem/ 50 folhas - encapado na cor branca. 

03 - Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) – não trazer caneta gel (Reposição quando necessário). 

01 - Pasta fina de polipropileno com elástico (Tarefas/Atividades) – com nome – uso diário. 

01 - Pasta fina de polipropileno com elástico – cor azul - com nome (para arquivo das avaliações).  

01 - Estojo (pedimos que não seja de lata). 

01 - Grifa texto amarelo ou verde (Repor quando necessário). 

01 - Caixa de canetinhas hidrográficas – 12 cores. 

01 - Pacote de folha LUMI PAPER. 

01 – Pacote pequeno de lantejoula – Cor a escolher 

01 – Pacote pequeno de gliter – Cor a escolher 

02 – Folhas de cartolina branca. 

01 - Calculadora simples com pilha – com nome. 

01 – Transferidor 180o - com nome 

01 - Régua 30 cm transparente – com nome. 

01 - Compasso – (evite compasso de plástico) com nome. 

02 - Gibis da Turma da Mônica ou da Disney. 

05- Plásticos grossos com furos. 

01 - Tesoura sem ponta – com nome. 

01 - Tela para pintura de 30x40cm. 

01 – Tinta guache – caixa com 06 cores sortidas. 

02 - Tubos de cola líquida branca (110g). 

03 - Colas em bastão 20g (repor quando necessário). 

03 – Rolos de durex colorido 

02 – Rolos de fita metaloide – Cores variadas 

01 - Pincel - chato 815 – nº 12. 

02- Tubos de tinta acrílica nas cores - 1 preto e 1 branco. 

03 - Placas de EVA – tamanho de cartolina –1 lisa e 2 estampadas. 

20 – Folhas de color-set – Cores variadas. 

01 - Caixa de lápis de cor.  

01- Pacote de sulfite A4 - 100 folhas. 

01 – Avental identificado para Arte. 

05- Aventais descartáveis manga longa (obrigatório nas aulas de laboratório). Poderá usar as sobras do ano 

anterior. 

01 – Minidicionário (Língua Portuguesa/Aurélio) – de acordo com a nova ortografia. 

01- Dicionário Português-Inglês. 

30- Cm de tecido tricoline liso. 

1,0 – Metro de contact transparente 

 

• Todo material deve ser etiquetado com o nome completo e ano do (a) aluno(a). 

• Os livros, os cadernos e o dicionário deverão ter capa plastificada transparente. 

• Livros para as leituras complementares: Mitos Gregos – Eric A. Kimmel – Tradução Mônica Stahel – Editora 

Martins Fontes / O Fantástico Mistério de Feiurinha – Pedro Bandeira – Editora Moderna. 


