
Lista de Materiais - 2021 
5º Ano 

 

Qtd. Descrição 

1 
Resma de papel (500 folhas) - Formato A4   

cor: branca 

  

1 Marca texto - cor: verde ou amarelo 

1 
Apontador                                                                

(marcar nome da criança) 

1 Borracha -  branca 

1 
Lapiseira - grafite 0,7 com caixa de grafite 

0,7 mm macio “B” - Nome marcado 

2 
Canetas esferográficas nas cores azul ou 

preta (não enviar de outras  cores) 

1 
Caixa de lápis de cor – grande - 12 cores 

(marcar nome da criança em cada lápis) 

1 
Estojo emborrachado com zíper 

(marcar nome da criança) 

1 Tubo de cola (bico fixo) 90g ou cola bastão 

1 
Régua 30cm – transparente – resistente 

(marcar nome da criança) 

1 
Tesoura sem ponta com nome gravado 

(Reaproveitar a do ano anterior ) 

2 
Pastas finas com elástico - Polionda  

(Reaproveitar as do ano anterior) 

1 
Garrafinha de plástico                                          

(marcar nome da criança) 

4 
Cadernos brochura pautados - capa dura  

grande - 96 folhas - cor: verde 

1 
Caderno brochura pautado - capa dura 

grande - 48 folhas - cor: verde 

1 

Caderno brochura pautado - Inglês - capa 

dura  grande - 48 folhas                        

(Reaproveitar o do ano anterior) 

1 

Caderno brochura quadriculado - 48 folhas 

(1 x 1cm² ) capa dura -  formato 20.9 x 28 

(Reaproveitar o do ano anterior) 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Início das aulas:                                             

25/01/2021 Ensino Fundamental                    

26/01/2021 Educação Infantil 

Todo material deve vir marcado com o nome do 

aluno. 

Atenção à data de validade dos materiais.             

Evitar colocar a etiqueta de identificação em cima 

da data de validade dos produtos. 

Canetas hidrocor não devem vir para escola, pois 

não fazem parte do material  escolar do aluno. 

Os materiais marcados em negrito deverão ser    

repostos conforme necessidade durante o ano. 

 Kit matemática  

1 
Fita métrica 1,5m                                            

(Reaproveitar o do ano anterior) 

1 
Calculadora clássica de 8 dígitos tamanho 

10x13cm (Reaproveitar a do ano anterior) 

1 
Trena de 3 metros                                      

(Reaproveitar a do ano anterior) 

3 
Dados 6 faces                                             

(Reaproveitar os do ano anterior) 

1 
Transferidor 360º graus 

(Reaproveitar do ano anterior) 

A RESMA DEVERÁ SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA, 

NO COLÉGIO. 

ORIENTAÇÃO: O material do kit ficará em casa e será 

solicitado, PELA PROFESSORA, NO CRONOGRAMA  

Em função das orientações definidas 

no protocolo sanitário e de higiene, 

todos os materiais permanecerão 

com a criança. 


