
 

 

Lista de Materiais 2017 – 5º ano 
 
Materiais de uso pessoal (repor quando necessário) 
1 pasta aba elástica plástica fina amarela 
7 cadernos brochurão capa dura 96 folhas 
2 pastas plásticas de 2 cm – incolor 
1 pasta de grampo plástica produção de texto 
1 tesoura sem ponta – nome gravado 
1 caixa de lápis de cor 
1 régua de 30 cm 
1 caneta esferográfica azul, vermelha e preta 
Lápis preto 
Borracha 
2 canetas grifa texto amarela 
1 tubo de cola branca 35g  
1 tubo de cola bastão 
1 estojo 
10 sacos plásticos grosso sem furo tamanho A4 
1 apontador com depósito 
2 gibis 
Materiais de uso em todas as disciplinas 
2 blocos pautados; 
4 rolos de papel crepom; 

4 placas de EVA (2 com glíter e 2 decoradas - 
fantasia) 
1 bloco Criativo com 32 folhas em 8 cores 
(formato325x235mm- 120g/m2; 
1 tubo de cola gliter 35g cor livre; 
2 color set verde / vermelha; 
4 cartolinas brancas; 
3 cartolinas laminadas: dourada / vermelha / prata; 
1 jaleco – branco com manga comprida (Laboratório); 
 
Dicionário-manter um exemplar na mochila do (a) 
aluno(a). Sugestões: 
Minidicionário Ruth Rocha com índice digital. 
Ed.Scipione 
Minidicionário da Língua Portuguesa Soares Amora. 
Ed. Saraiva 18ª Edição 
Dicionário de Inglês Colins ou Oxford ( Inglês 
/Português e Português/Inglês; 
Atlas – FERREIRA, Graça Maria Lemos, Atlas 
Geográfico: espaço mundial.4.SaãoPaulo: 
Moderna,2013. 

 
 
 
 
 
 
 
Livros Literários: o A volta ao mundo em 80 dias: Júlio Verne Adaptação de Cecilia Casar Ilustração: Ana Raquel Editora 

Scipione o A Mina de Ouro: Maria José Dupré Coleção Cachorrinho Samba- Editora Ática – Aventura.  o Os caçadores de fantasmas e a Assombração de Fogo. Cornelia Funke, São Paulo: Brinque Book, 2012. 
 
Todos os cadernos deverão ser etiquetados. 
Agenda Escolar – Será oferecida pelo colégio  
Todo o uniforme e outros materiais, tais como: estojo, mochila, caixa de lápis de cor etc deverão ser identificados 
com o nome do aluno. Identificar o uniforme com tinta para tecido ou, preferencialmente bordar. 
Não é permitido trazer à escola, diariamente: brinquedos, álbuns de figurinhas, bip, telefone celular etc. 
Material pessoal ficará no armário do aluno durante todo o ano. 
 
 
Todo o material deverá ser entregue no dia 23/01/2017, para a professora da turma no período em que o(a) aluno(a) 
irá estudar. (nesse dia haverá aula normal);  
 
Uniformes: na LIVROMAR da Rua São Luiz ou também pela Sagrado Store – www.sagradostore.com.br 
 
Início das aulas 23/01/2017 – Os alunos serão acolhidos no Teatro Sagrado Coração de Jesus, no início do período 
em que estuda. 


