
 

Lista de Material Escolar 
 

5º ano do Ensino Fundamental I
 

 3 lápis pretos nº 2 (sugestão Bic) 

 2 canetas esferográficas (azul e vermelha)

 1 cx de lápis de cor grande c/12 cores

 1 marca texto (sugestão Bic) 

 1 apontador  plástico c/ depósito 

 

2 cadernos universitários capa dura 
folhas, espiral e etiquetado. 
 (Não será permitido fichário) 

MATERIAL DE USO 

 100 fls. papel ofício rosa 

 4 fls. cartolina branca  

 
4 fls. de cartolina laminada (azul / 
preta) 

 2 fls. cartolinas dupla face (rosa / amarela)

 2 fls. papel 40 kg (brancas/ rosa)  

 2 fls. papel crepom fantasia (cor variada)

 2 fls. papel pardo 

 2 fls. celofane fantasia 

 3 pacotes de papel color-set 

 4 placas de emborrachado 

 

 
4 placas de emborrachado com brilho

 1 marcador permanente ponta dupla azul (acrilex)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de Pais e Responsáveis: 04/02/20

 

• Os cadernos deverão ser etiquetados.

• O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome.

• Somente o material de uso coletivo

contrário será cobrado através de boleto bancário com ve

• Todo material pedido é necessário ao cumprimento da proposta pedagógica.

• Inicio das atividades com livros: 1

• Taxa de Material: R$260,00 ou em 2 X R$140,00 (março / junho) 

• Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do trabalho desenvolvido 

a partir do tema gerador. 

 
 

 

Lista de Material Escolar 2020 
 

ano do Ensino Fundamental I 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

  1 borracha 

2 canetas esferográficas (azul e vermelha) (sugestão Bic)  1 tesoura sem ponta

c/12 cores (sugestão Bic)  1 régua de 20 cm 

 1 tubo de cola branca pequeno

 (sugestão Bic)  
1 jogo didático de madeira  (adequado  à  faixa
 etária). 

sitários capa dura grande, com 200 

   

MATERIAL DE USO COLETIVO COMPLEMENTAR 

 3 m de TNT   

 3 fitas durex coloridas

4 fls. de cartolina laminada (azul / verde/ vermelha/ 
 2 fitas durex larga 

2 fls. cartolinas dupla face (rosa / amarela)  1 fita dupla face 2 cm

  2 fitas metaloides (verde / vermelha)

2 fls. papel crepom fantasia (cor variada)  2 colas brancas 250 g

 4 refis de cola quente (grossa)

 2 potes guache grande (cores variadas) 

 2 pacotes de bexigas n° 9

 2 fitilhos (azul / vermelho)

4 placas de emborrachado com brilho  1 lastex azul 10m 

1 marcador permanente ponta dupla azul (acrilex)   

OBSERVAÇÕES: 
Início das aulas: 05/02/2020 

Reunião de Pais e Responsáveis: 04/02/2020 
 5º ano - 15:30h 

etiquetados. 

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome.

coletivo complementar deverá ser entregue na secretaria até

contrário será cobrado através de boleto bancário com vencimento 04/05/2020

Todo material pedido é necessário ao cumprimento da proposta pedagógica. 

Inicio das atividades com livros: 10/02/2020. 

R$260,00 ou em 2 X R$140,00 (março / junho) a compra na escola é opcional

poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do trabalho desenvolvido 

1 tesoura sem ponta 

1 tubo de cola branca pequeno 

1 jogo didático de madeira  (adequado  à  faixa 

fitas durex coloridas 

 

1 fita dupla face 2 cm 

2 fitas metaloides (verde / vermelha) 

2 colas brancas 250 g 

4 refis de cola quente (grossa) 

potes guache grande (cores variadas)  

2 pacotes de bexigas n° 9 

vermelho) 

O(A) aluno (a)deverá trazer o material de uso individual identificado com seu nome. 

complementar deverá ser entregue na secretaria até 30/03/2020. Caso 

20. 

a compra na escola é opcional. 

poderão ser solicitados ao longo do ano letivo em decorrência do trabalho desenvolvido 


