LISTA DE MATERIAIS – 2021
– 5º ANO –
ENSINO FUNDAMENTAL






01 caderno grande de capa dura 10 matérias – espiral
01 caderno grande de capa dura 96 folhas ( para matemática)
01 caderno pequeno de capa dura 48 folhas – brochura (para Inglês)
01 dicionário de inglês
01 Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa – Palavras...Tantas Palavras – Helena Bonito Pereira e
Olga Coelho – Editora FTD
02 lápis pretos
02 borrachas
01 apontador com depósito
01 caneta preta
01 caneta azul
01 régua de 30 cm (não flexível)
01 caixa de lápis de cor grande
01 caixa de giz de cera
01 jogo de canetinha
01 tesoura sem ponta
01 cola colorida alto relevo
01 cola com gliter
01 cola colorida
03 pincéis (nº 10, nº 12 e nº 14)
01 calculadora pequena simples
01 estojo
01 cola branca liquida
01 ábaco pino vertical
01 pasta polionda 35 mm (cinza)
01 garrafinha para água
01 resma de papel sulfite A4 com 500 folhas
01 folha de E.V.A. liso (preto)
01 jogo pedagógico de acordo com a idade
01 caixa de tinta guache


























 Livros paradidáticos
1ª Bimestre
 Meu pé de laranja lima – José Mauro de Vasconcelos– Editora Melhoramentos
2ª Bimestre
 Fábulas Tortas – Dilea Frate – Companhia das Letrinhas
3ª Bimestre
 A história sem fim – Michael Ende – Editora Martins Fontes
4ª Bimestre
 O Menino que queria ser Prefeito – Manoel Filho –– Editora Brasil
 Observações
1. Os materiais deverão ser entregues na data de 20 a 26/01/2021.
2. Pedimos para que os cadernos não sejam de papel jornal.

3. Os cadernos deverão ter margem.
4. A preferência por alguns modelos específicos é devido à qualidade, resistência, consistência e
praticidade já experimentada e aprovada pelos alunos e professoras.
5. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome da criança.
6. Durante o ano letivo poderão ser solicitados outros materiais necessários para executar projetos.
7. Horário das aulas: Matutino: 7h15min às 11h30min
Vespertino: 13h15min às 17h30min

