
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
Ano letivo: 2021 – Série: 5º ANO 

 
             OBSERVAÇÕES: 

• INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021. 
• MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE. 
• OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO. 
• COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL (PESSOAL) 

 
ESCRITA / DESENHO / PINTURA 
6 lápis grafite n°2 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores Sugestão: 
Faber ou Bic 
1 apontador plástico com depósito 
1 destaca texto 
1 esferográfica azul 
1 esferográfica preta 
1 esferográfica vermelha 
2 borrachas branca – macia 
1 tubo de cola branca – 90g 
1 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado 
1 régua (plástica com 30 cm transparente e dura) 
1 régua geométrica tradicional 
Obs.: trazer os materiais acima dentro do estojo. 
CADERNOS 
1 caderno universitário espiral (200 folhas) 
Divisão com 10 matérias. 
A divisão será feita pela sua professora junto com 
os alunos. (Não marquem em casa as disciplinas). 
PAPÉIS 
100 folhas de papel sulfite A4 branco 
2 placas de E.V.A (azul) 
1 pacote de filipinho cards 
1 pacote de filipinho lumi   
1 folha de papel crepom (azul) 
1 folha de cartolina dupla face (azul royal) 
1 folha de papel paraná fino 
1 bloco de papel canson (A3) 
1 folha de papel cartão azul (royal) 
1 folha de papel de seda (branco) 
PASTA 
1 pasta fina com elástico ½ ofício   
 
ARTES 
*1 caneca grande de cerâmica branca lisa (p/ dia 
dos pais)- Somente para alunos novos 
*1 prato de refeição raso branco liso de cerâmica 
(p/ dia das mães)- Somente para alunos novos 
1 fita crepe larga 
 

* Materiais que serão utilizados em projetos 
interdisciplinares. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
O Jaburu 

Autor: Luiz Gouvêa de Paula 

Editora: FTD 

Kiese 

Historia de um africano no Brasil. 

Autor: Ricardo Dreguer 

Editora: Moderna 

O Grande Livro das Emoções 

Autores: Mary Hoffman e Ros Asquith 

Editora: Paulinas 

12 Fábulas de Esopo 

Autor: Hans Gartner 

Editora: Ática 

1 Dicionário de acordo com as novas regras 
ortográficas. 


