
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
– 5º ano – 

  
Material individual 

01 massinha de modelar  
02 cadernos espirais grandes (capa dura) 96 folhas 
(Ciênc., Hist., Geog. e Ens. Religioso) 
01 caderno pequeno (Inglês) 
02 cadernos espirais grandes 96 folhas (capa dura) 
– Português, produção de texto e Matemática 
01 pasta preta com plásticos 
01 estojo com zíper 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 caixa de giz de cera grosso 
01 régua transparente 30 cm 
01 régua de 15 cm  
05 lápis pretos  
02 borrachas brancas e macias 
02 apontadores  
01 cola bastão  
01 tubo de cola líquida branca (110g)  
02 canetas (azul e preta) 
02 canetas marca texto 
01 tesoura pequena sem ponta 
03 dados convencionais 
01 calculadora simples 
02 pincéis (nº 18 e nº 10) 
01 compasso 
01 caixa de guache (6 cores) 
01 garrafa de água (uso pessoal do aluno – 
etiquetada e com nome) 
01 caixa de camisa encapada 
 

Dicionário: (mini-dicionário) reformulado. 
1 - Aurélio ou 
2 - Soares Amora (Editora Saraiva) ou 
3 - Silveira Bueno (FTD) 
 

 
              

01 Atlas Geográfico Escolar 
Ensino Fundamental do 5º ao 9º ano 
Autor/Editora: IBGE 

 
 
 
 
 
 

 

Livros Paradidáticos: 
1º Bimestre: Um homem no Sótão 
Autor: Ricardo Azevedo 
Editora: Ática                                                                          
 

2º Bimestre: Dom Quixote 
Autora: Miguel de Cervantes  
Editora: Scipione Reencontro infantil 
                                                     
3º Bimestre: Viagem ao centro da terra 
Autores: Júlio Verme, Lúcia Tulchinski e Claudia Ramos         
Editora: Scipione                                                                           
 

4º Bimestre: A semente da verdade 
Autora: Patrícia Angel Secco  
Editora: Melhoramentos                                                        
 

01 Resma de papel Sulfite A4 - branco  
01 bloco de papel canson A4 (branco) 
01 caderno de desenho sem margem 
02 folhas de color set (rosa e marrom) 
06 folhas de E.V.A. (2 verdes, 2 vermelhos e 2 brancas) 
04 folhas de papel vegetal A4 
02 folhas de papel laminado 
01 revista para recorte 
01 rolo de papel crepon 
02 folhas de papel cartão 
01 pacote de palito de churrasco 
01 rolo de durex colorido 
01 bloco de Color cards A4 
 

Obs: Verificar a validade dos materiais - no mínimo 2020. 
Todo material deverá ser identificado com o nome da 
criança, assim como os agasalhos e uniforme escolar.  
 Favor respeitar cores e tamanhos. 

Importante: O uso do uniforme segundo regimento 
interno do Colégio é obrigatório, sendo: Camiseta, shorts, 
bermuda (masculina e feminina), calça de tactel calça 
bailarina, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). 
É proibido o uso de chinelo ou tamanco.           

 
Entrega de materiais: De 21 à 24/01/2019 

Início das aulas: 28/01/2019 
 


