LISTA MATERIAL – 5º ANO / 2020
Materiais de uso individual (deverão ser identificados com o nome do aluno):
1 dicionário Aurélio com índice (de acordo com nova ortografia)
2 cadernos 100 folhas espiral
1 caderno quadriculado (1cmx1cm)
2 caderno grande com 50 folhas brochura capa dura (para inglês e leitura)
4 tubos de cola bastão
2 tubos de cola de silicone
1 pcte papel lumi
1 bloco papel criat paper A3 para dobradura sem margem
1 metro de papel contact transparente
1 tela 20cm X 30cm
1 pacote pequeno de massa de EVA
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
1 caixa de lápis aquarela (não colocar no estojo – ficará na sala de arte)
1 estojo de canetinhas hidrográficas com 24 cores
2 lápis pretos ou 1 lapiseira 0.7 com grafite reserva
1 dicionário de inglês

1 caneta esferográfica– azul
1 caneta esferográfica– vermelha
1 caneta esferográfica– preta
2 canetas permanente preta
1 caneta marca texto (amarela)
1 borracha branca macia
1 pasta plástica transparente com elástico fina
1 pasta catálogo com 50 plásticos
1 apontador com lixeira
1 régua de 30 cm
1 tesoura sem ponta
1 calculadora pequena simples
1 jogo de xadrez
1 Atlas Geográfico - (SIMIELLI, Maria Elena. Atlas Geográfico Escolar. 15ªed. São
Paulo: Ática, 2012).
1 agenda escolar

Materiais de uso coletivo (não há necessidade de identificação):
2 folha de papel celofane furta cor
1 fita adesiva transparente (durex)
1 fita adesiva transparente larga
1 fita crepe
3 refil cola quente fino
2 bloco de papel canson A4
700 folha de sulfite A4 branca

2 crepom verde
3 EVA com gliter rosa
3 EVA com gliter branco
3 EVA liso rosa
3 EVA liso preto
2 cartolina branca
2 color set preto

1 saquinho lantejoula
5 envelope branco pequeno (ofício )
1 pasta suspensa
1 fita metaloide vermelho
1 pacote bexiga nº 9
1 cx tinta plástica com gliter

15 saquinhos plásticos para pasta grosso
1 revista velha
3 metros de TNT (rosa, vermelho ou
marrom)
2 folhas de papel milimetrado
1 rolinho de barbante

Livros paradidáticos:
 2 livros paradidáticos (cujos títulos serão informados no início das aulas)
 1 livro para aula de leitura (título será informado no início das aulas)
Observações importantes:
 Materiais de papelaria (como cartolina, EVA, tinta, e outros) foram solicitados para as atividades de arte.
 Os materiais para as outras disciplinas serão de responsabilidade dos alunos e solicitados no decorrer do ano mediante o desenvolvimento das atividades.
 Todos os materiais escritos em verde deverão ser identificados com o nome do aluno.
 Os materiais escritos em azul serão de uso coletivo da sala, não sendo necessária a identificação do aluno.
 Os materiais deverão ser entregues no Colégio entre os dias 20 e 22 de janeiro.
 Todas as sacolas deverão estar identificadas com o nome e a série do aluno.
 As aulas terão início em 27 de janeiro e, para que as professoras possam dedicar todo o tempo recepcionando os alunos, nesse dia os materiais não serão
recebidos.

