
 

Lista de material – 2019 

5°ano/5th Grade 
 
 

Material de uso pessoal (Esse material deve ser entregue em uma sacola 
com identificação) 
 
1 estojo 
1 apontador com depósito 
4 borrachas brancas 
4 lápis grafite 
1 conjunto de canetinha - 12 cores 
1 caixa de lápis de cor - 24 cores 
4 tubos de cola bastão – 40 gr 
3 tubos de cola branca líquida – 225gr 
1 tesoura sem ponta 
2 cadernos universitários de 5 matérias -  96 folhas 
1 régua de 30 cm 
1 kit de sólido geométrico 
1 pasta  polionda (azul ou amarela) 
1 pasta plástica com elástico - pequena 
1 caneta esferográfica azul 
1 caneta esferográfica vermelha 
1 caneta esferográfica preta  
1 fita métrica 
1 pincel grosso  
 
Material  de desenvolvimento de criatividade (Esse material deverá ser 
entregue em outra sacola  com identificação).   
 
2 folhas de cartolina (azul-claro) 
2 folhas de color set (vermelho) 
2 folhas de color set (verde) 
2 folhas de color set (amarelo) 
2 folhas de color set (rosa) 
1 folha de E.V.A. (estampado) 
1 folha de papel cartão (vermelho) 
1 folha de papel cartão (rosa) 
2 folhas de papel de seda (branco) 
1 potinho de lantejoula 
1 pote de tinta acrílica rosa para pintura em tela 
1 tela para pintura 20x30 



 

 
 
 
 
 
3 folhas de papel quadriculado 1cmx1cm 
4 folhas de papel vegetal 
2 folhas de retroprojetor transparente (incolor) 
10 saquinhos plásticos ofício - tamanho A4 
1 pedaço de retalho de tecido colorido 
1 rolo de fita crepe PVC 
1 rolo de durex (estampado) 
6 envelopes pardo A4 
1 barbante cru 
1 rolo de crepom (rosa) 
 
Informações Gerais 
 
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado com o nome completo do 
aluno. 
Os blusões de frio deverão ser bordados com o nome completo do aluno. 
Enviar um squeeze identificado com nome e ano. 
 
Os materiais deverão ser entregues na secretaria da escola nos dias 23 e 24 de 
janeiro das 9h00 às 18h00. 
 
TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO E ANO DO 
ALUNO. 

 


