
LISTA DE MATERIAIS
Ensino Fundamental Anos Iniciais
5º ano – 2023

Material do Aluno
Qtde DESCRIÇÃO

03 Cadernos universitários espiralados de capa dura (96 folhas)

01 Caderno universitários espiralados de capa dura (140 folhas)

02 Canetas: azul e vermelha

02 Lápis grafite

01 Caneta grifa texto amarela

01 Régua de 30 cm

01 Caixa de Lápis de cor

01 Pasta de plástico com elástico (para tarefas)

01 Pasta sanfonada plástica A4 – 12 divisórias Executive preta

01 Tubo de cola

01 Apontador com depósito

01 Borracha branca macia

01 Estojo

01 Tesoura escolar sem ponta identificada

01 Garrafa de água (Tipo Squeeze)

01 Minidicionário da Língua Portuguesa de acordo com a nova ortografia

01 Agenda para recados e tarefas tamanho 22x14cm 1 dia por página

03 Folhas de Etiqueta sem corte

500 Folhas de sulfite

Qtde ARTE E MAKER – USO COLETIVO

01 Cola branca 110g

01 TNT 3m (Branco e verde)

01 Fita de cetim rosa 10mx7mm

03 Placas de EVA (1 verde escuro / 1 azul claro / 1 branco)

02 Placa de EVA de glitter

01 Tempera guache 250ml amarelo

01 Caneta retro projetor 2.0mm preta

02 Bloco de canson A4 (branco ou creme)

 Havendo necessidade de material extra para atividades no decorrer do ano, os
mesmos serão solicitados com antecedência pela professora.



LISTA DE MATERIAIS
Ensino Fundamental Anos Iniciais
5º ano – 2023

INGLÊS

Gear Up 5th Grade Book 1 e 2 Elementary
*O livro didático poderá ser encomendado no Colégio.

LIVROS PARADIDÁTICOS

Plataforma Árvore de livros – A solução completa em leitura que
potencializa a formação leitora dos alunos aliando tecnologia a
um acervo com milhares de livros e conteúdos jornalísticos para
todos segmentos escolares.

*A licença por aluno deverá ser adquirida no Colégio.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Gênio das Finanças – Educação Financeira Comportamental – Nível 5 – Alimentação
*O livro didático poderá ser encomendado no Colégio.

Observações:

*Colocar o nome do aluno no material.
*O material de uso pessoal deverá estar etiquetado com o nome do aluno e ser reposto.
# O uso coletivo de materiais será para atividades desenvolvidas pelos alunos nas aulas de Artes, Maker,
Educação Física, Educação das Emoções, Música e Informática, bem como nas demais disciplinas, nas
atividades lúdicas, nas atividades de apoio, nas datas festivas*, culturais e comemorativas.

Atividades festivas: Semana de Volta às Aulas, Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Festa do Peão,
Aniversário da Cidade, Semana da Pátria, Semana da Criança, Consciência Negra, “Nana PLUS”, Semana
contra o Bullying, Festa de Encerramento e Natal etc.

*Os materiais deverão ser entregues aos professores no dia 17/01/2023, terça-feira,
das 10h às 17h.


