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LISTA DE MATERIAIS 5° ANO 

 

Entregar na escola 

 500 folhas de sulfite tamanho A4 

 03 envelopes pardo A4 

 03 envelopes de carta  

 01 bloco de folhas para fichário sem decoração (100 folhas) 

 05 folhas de E.V.A (preta, rosa, vermelha, amarela e azul) 

 01 folhas de E.V.A gliter (preta) 

 05 folhas de color set A4  

 10 cartolinas brancas A4 

 02 folhas de papel pardo 

 01 cola líquida pequena 

 02 colas bastão grande (boa qualidade) 

 01 rolo de fita crepe larga  

 01 caneta permanente preta  

 01 caixa de tinta guache com 6 cores 

 01 pincel n. 8 

 01 tesoura sem ponta (gravar nome) 

 05 sacos plásticos 

 01 pasta preta com 5 plásticos 

 01 revista em quadrinhos 

 02 cadernos espiral capa dura de 100 folhas 

 05 lápis grafite n.º 02 

 01 borracha branca 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 

 01 caneta marca texto 

 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

 01 régua 30 cm 
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 01 transferidor 360° 

 01 compasso 

 01 tela de pintura 20x30 

 50 botões coloridos pequenos e médios 

 01tinta de pintura para tela  

 01 flauta germânica marca: Yamaha (identificar com o nome e manter na mochila) 

 01 caderno pautado de música pequeno e espiral 

 01 estojo com três repartições.  

 

 

Livros 

1º bimestre: Felicidade não tem cor – Júlio Emílio Braz – Editora Moderna 

 01 Dicionário Inglês – Português 

 01 Dicionário da Língua Portuguesa  

 

2º bimestre: O pequeno príncipe – Antoine de Saint- Exupéry 

3º bimestre: Os doze trabalhos de Hércules – Leonardo Chianca – Editora Scipione  

4º bimestre: Era uma vez Dom Quixote – Miguel de Cervantes – Editora Global 

 

Obs.:  

 Os objetos deverão constar o nome da criança exceto os papéis e envelopes. 

 Os papéis que não foram definidos, enviar com cores variadas. 

 Os itens marcados com “de boa qualidade”, são necessários para durar o ano todo. 

 Agenda escolar: baixar o APP AgendaEdu. 
 

 


