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Lista de Material 

5º ano - Ensino Fundamental I – 2018 

 

 

Material de Artes: 

06 cartolinas brancas 

02 folhas de papel kraft 

01 pote de tinta guache 250 ml (preto) 

01 caneta esferográfica preta ou azul 

Material da mochila: 

02 tubos pequenos de cola líquida 

01 borracha macia 

01 tesoura 

01 minidicionário de Português 

01 dicionário de Inglês 

06 cadernos grandes brochura 48 folhas 

(Português, Ciências, História, Geografia, 

Inglês e Filosofia  (evite margens com 

desenhos) 

01 caderno brochura grande 98 folhas 

(Matemática) 

01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 jogo de canetinhas 

02 lápis de escrita 

01 régua de 30 cm 

01 estojo  

01 diário pessoal 

01 apontador com depósito 

02 cadernos brochura pequenos 48 folhas 

(Para Casa e Informática) 

01 bloco pautado grande 

Material que deve ser entregue: 

01 pen drive no mínimo 2G 

800 folhas de papel sulfite A4 branco 

05 folhas de papel crepom (cores variadas) 

01 pasta pequena de plástico contendo 

material de Geometria: 01 tesoura, 01 

transferidor 180º, 01 esquadro 60x16cm, 01 

régua transparente de 15 cm, 01 compasso 

com grafite e 01 lixa de unha (pode ser do ano 

anterior) 

 

 

Observações: Os materiais do ano anterior, inclusive cadernos que estejam em bom 

estado, podem ser usados novamente. 

 

 Reunião: 26/01/2018 às 07h15min. 

 Inicio das aulas: 29/01/18 

 Etiquetar todos os materiais e entregar no primeiro dia de aula. 

 Os nomes dos livros para biblioteca de sala serão entregues pela professora na reunião de pais, 

cada aluno trará 3 livros diferentes, os mesmos serão devolvidos no final do ano. 

 

 

 


