
 

                                                                       LISTA DE MATERIAL - 2018 

5º ano 

Horário:      Manhã - das 7h45 às 12h05                                         Tarde - das 13h às 17h25            

Todo o material (apostilas, agenda, lancheira, mochila, caixinhas de aparelho dentário, lápis, caneta etc.) e o uniforme 
(camiseta e agasalho) deverão ser identificados com o nome completo e o ano escolar do aluno. 
 
1- MATERIAL A SER ENTREGUE NOS DIAS 11 e 12 DE  
JANEIRO DE 2018, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H, NA  
UNIDADE - RUA CEL. BOAVENTURA MENDES PEREIRA, 
211. 
 

a) Material pedagógico, de uso comunitário, que deverá 
ficar na escola (Educação Artística, Musical e outras 
disciplinas) 
02 folhas grandes de papel color set laranja 
02 folhas de papel vegetal tamanho sulfite 
100 folhas de papel sulfite branca 
01 pacote de pano multiuso 
02 placas de E.V.A – tamanho padrão (Turma da manhã: 
vermelha / Turma da tarde: azul escura) 
02 rolos de papel crepom (cores variadas) 
01 rolo de fita dupla face – larga  
01 rolo de espuma para pintura (+/– 15 cm de 
comprimento) 
01 tubo de glitter 
01 tubo de cola líquida grande 
 

b) Ciências 
01 caixa organizadora de plástico – tamanho grande – 
transparente e com tampa 
01 revista Recreio nova - atual 
01 cola bastão  
1 caixa de clipes 
02 canetas azuis para autocorreção 
01 caneta preta 
02 marcadores de texto gel amarelo 
01 vasinho preto médio para plantas 
 

c) Português 
03 gibis atuais  
01 revista Recreio - atual 
02 canetas azuis para autocorreção 
01 caneta preta 
02 marcadores de texto gel amarelo 
02 folhas de scrapbook com estampas diferentes 
(pequena) 
01 caderno grande de capa dura – 96 folhas 
04 lápis grafite para uso diário 
01 bloco de folhas de fichário 
01 pasta simples com elástico - transparente 
 

d) Espanhol 

01 pasta simples de elástico (para guardar 
atividades) 
 

e) Matemática 

 
Livros para a Biblioteca Circulante: 
- "Minhas Rimas de Cordel" – César Obeid – Editora 
Moderna 
 

- "Malala, a menina que queria ir para a escola" – Adriana 
Carranca – Companhia das Letrinhas 
 

NOTA: Os livros de Literatura não deverão ser 
encapados, apenas etiquetados. 
 
2- MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 
a) CADERNOS (Este material deve estar com etiqueta 
preenchida): 
01 caderno grande capa dura (96 folhas) para Matemática  
01 caderno universitário com divisões para Ciências, 
História/Geografia, Inglês e Espanhol. 
 
b) LIVROS (Este material deve estar com etiqueta 
preenchida e encapado com plástico transparente): 
01 minidicionário de Espanhol  
01 minidicionário de Inglês 
01 minidicionário da Língua Portuguesa (sugestão: Mini 
Sacconi - Luiz Antonio Sacconi - Editora ESFERA) 
 
c) 04 envelopes tamanho ofício para Coordenação (com 
nome) 
 
3- MATERIAL DIÁRIO:   
 
Todo o material diário, manter na mochila durante todo 
o ano! 
 
01 garrafinha 
01 agenda (entregue pelo Ccolégio) 
01 avental para pintura com nome completo  
01 caixa de caneta hidrocor 
01 caixa de giz de cera (no mínimo 12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores) 
01 cola bastão pequena 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, grifas-
texto (6 cores), caneta de 4 cores, 1 régua pequena) 
01 pen drive (identificado) 
01 régua transparente de 30 cm. 
01 tesoura - sem ponta 
02 fitas corretivas 
 

Alguns materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

 

Início das 

aulas: 

29/01/2018 

 

O material deverá estar etiquetado com nome e série.  

As reposições devem ocorrer quando necessárias. 

 


