
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Ano: 2020 

 

Dia 27/01 - Material abaixo deverá ser entregue no Colégio, com identificação. 

 

1 caderno espiral A4 ,96 folhas (não aceitaremos fichário) 

1 monobloco (100 folhas) com pauta e sem ilustração 

10 sacos plásticos tamanho ofício 

1 gibi novo 

2 revistas para recorte, apropriada para faixa etária 

10 clips 

1 Bloco Criativo color set A4, colorido 120g, 24 folhas Romitec 

1 rolo de durex 

*Livros Paradidáticos - Poderão ser adquiridos na escola 

 

Livro: Menino Sem Imaginação - Autor Carlos Eduardo Novaes Ed.: Ática 

Zeca na Escola - Autora: Elisabete Baptista Ed.: Suinara 

Zeca na Família - Autora Elisabete Baptista - Ed.: Suinara 

O Menino que levou o mar para o avô - Autor: Eraldo Miranda - Ed.: Cortez 

 

*Material de Arte 

 

01 pincel redondo nº 6 

01 pote de tinta tempera guache 250 ml verde claro ou verde escuro 

1 pote de massa cerâmica Acrilex 

1 novelo de lã, qualquer cor 

1 quadrado de papelão 20 x 20 

          

 *Material de Inglês  

 

1 caderno colegial pautado 177 x 240 mm de 50 folhas 

1 revista Picolé em Inglês 

1 pasta verde com trilho com 3 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

1 bloco Canson A4 

 

 

*Material Pessoal- deve ficar com o aluno e reposto sempre que necessário, com 

identificação 

 

1 apontador com depósito 

2 borrachas macias 

1 caixa de lápis de cor com 24 cores 



 
 

5 colas bastão 8g 

3 colas brancas pequenas 

1 pasta preta catálogo, tamanho ofício, com 20 sacos plásticos  

1 régua de 15cm transparente 

1 régua 30cm transparentes 

1 estojo (o aluno poderá ter no máximo dois estojos na mochila 

1 jogo de canetas hidrográficas 

10 lápis pretos - manter sempre 3 no estojo 

2 canetas azuis 

1 caneta preta 

1 corretivo 

2 canetas marca texto amarelas 

1 calculadora 

20 folhas de papel almaço com pauta 

1 dado para jogo 

1 tesoura sem ponta pequena, com o nome gravado 

1 dicionário da Língua Portuguesa (Melhoramentos, Michaelis ou Luft) 

1 dicionário Inglês/Português - Português/Inglês 

 

*Observações: 

Caso seu filho(a) esteja matriculado(a) no curso Integral, verifique a lista específica e entregue 

em embalagem discriminada. “Integral” e identificada com o nome do aluno. 

 

Apresentação dos Professores e Entrega de Material Escolar - Dia 27 de janeiro. 


