
 

 
 

LISTA DE MATERIAL 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

Observações importantes:  

1) todos os materiais deverão ser identificados com o nome e série do aluno. 

2) quando necessário repor o material de uso pessoal. 

MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO PESSOAL (DEVERÁ FICAR NA MOCHILA DO 
ALUNO PARA ORGANIZAÇÃO DA PROFESSORA): 

Os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 

01 álcool em gel individual (pequeno para uso diário) 

01 garrafinha para água com nome 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO EM SALA DE AULA                                                            
(Identificar a sacola com nome do aluno e a série para entregar para Professora) 

01caderno universitário 10 matérias – 160 folhas  

01 plástico para carteira escolar 60x60cm (azul marinho) 

01 caderno desenho capa dura – 96 folhas 

01 caixa de lápis de cor 12 cores  

01 caixa de giz de cera 12 cores 

02 canetas esferográficas de cada cor: azul e preta. 

01 marca texto  

01 corretivo  

01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 

01 tesoura sem ponta 

01 borracha branca 

01 cola bastão 40g (sugestão: Pritt)  

02 colas líquida 35g (sugestão: Pritt) 

01 kit geométrico 

01 transferidor  

04 lápis preto HB nº02  

01 apontador com depósito 

01 estojo com zíper e duas divisórias 

01 caixa de tinta guache 15ml com cores 

01 pincel chato nº12 

01 pincel chato nº 24 

01 caixa transparente pequena para guardar os materiais de artes (sugestão: 4 ou 5 litros) 



01 camiseta adulto ou avental  

01revista usada 

01 livro de histórias  

01 gibi 

01 dicionário de língua portuguesa 

 

 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGUE NA SECRETARIA DO COLÉGIO (NÃO É 
NECESSÁRIO IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO): 

01 pacote de sulfite 500 folhas (A4) (sugestão: Report ou Chamex) 

01 placa de EVA estampado  

01 placa de EVA sem brilho azul 

01 placa de EVA sem brilho verde escuro 

01 bloco de papel color set (8 cores) com 32 folhas  

01 pacote eco cores estampado c/7 cores 36 folhas 

02 metros de TNT laranja 
01 bloco de canson A4 
03 saco plástico A4 4 furos 
01 rolo fita crepe (larga)  
02 folhas papel quadriculado 2cm 

 

Obs: Por gentileza, identifiquem o uniforme da criança. 

         •       As apostilas e agendas 2022 deverão ser encomendadas mediante 

pagamento do 1º boleto de material didático. 

         •       Os papéis devem ser entregues separados em saco plástico sem estarem 

dobrados, enrolados ou amassados. 

 

 


