
 

Lista de Materiais 2018 – 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 (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 

1 compasso 

1 par de esquadros (pequeno) 

1 transferidor 180° 

 

Materiais de uso em todas as disciplinas 

3 blocos fichário; 

2 rolos de papel crepom cor livre 

6 placas de EVA (4 com glíter  e 2 decoradas - 

fantasia) 

2 bloco Criativo com 32 folhas em 8 cores 

(formato325x235mm- 120g/m2; 

1 tubo de cola gliter 35g cor 

verde;  

2 color set laranja / marrom; 

2 cartolinas brancas; 

1 jaleco – branco com manga comprida (Laboratório); 

  Durex- Vermelho/azul 

Dicionário/ Português -manter um exemplar na mochila 

do (a) aluno(a). Sugestões: 

Dicionário de Inglês Colins ou Oxford ( Inglês 

/Português e Português/Inglês; 

Atlas – FERREIRA, Graça Maria Lemos, Atlas 

Geográfico: espaço mundial.4.SãoPaulo: 

Moderna,2013. 

 

  1 refil de cola quente grosso 

  1 dadinho de plástico 

 

  

  

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. 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no 26/01/2018 para a 

professora/auxiliares nos horários 7h10 - 8h30/ 13h00 – 14h30. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo Colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar.  

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo  
Data: 07/02/2018 
Horário: 10h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da manhã,  

                            16h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da tarde. 

 
Início das aulas: 29/01/2018. 
 
 

. 


