LISTA DE MATERIAIS 2021
Ensino Fundamental – 5º ano

 Material Didático “Poliedro” - 5º ano
(Disponível no Colégio, a partir de janeiro de 2021).
 01 Dicionário Mini HOUAISS – Ed. Objetiva/Moderna
(Com a nova ortografia da língua portuguesa).
 Projeto “Leitura Compartilhada”: Recomendaremos 06 livros paradidáticos para os
Projetos de Leitura em Português, a indicação dos outros livros será no decorrer do
ano letivo.
 1º Livro Paradidático: “O Mágico de Oz” – L. Frank Baum – Editora FTD;
 2º Livro Paradidático: “111 poemas para crianças“ - Sérgio Capparelli - L&PM editores;
 3º Livro Paradidático: “Os doze trabalhos de Hércules” Monteiro Lobato em
quadrinhos – Editora Globinho

MATERIAL INDIVIDUAL:
 03 Cadernos espiral grandes (96 folhas)
(Etiquetar: “Português”, “Matemática”, “História/Geografia”, nome do aluno e ano que
frequenta);
 02 Cadernos espiral grandes (48 folhas);
(Etiquetar: “Ciências”, “Inglês” nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Caderno espiral de desenho grande (100 folhas – sem margem)
(Etiquetar: “Portfólio”, nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Pasta ofício com elástico;
(Etiquetar: Nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Régua de 30 cm;
 01 Calculadora;
 01 Transferidor;
 01 Esquadro;
 01 Caixa de giz de cera (12 cores);
 01 Caixa de lápis de cor (24 cores);
 01 Jogo de canetas hidrocor (24 cores);
 01 Garrafinha “Tipo squeeze” para tomar água (trazer diariamente na mochila);
 01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes;
 01 pendrive 8G (para vídeo melhores momentos);

Estojo escolar contendo (repor quando necessário):









01 Compasso;
01 Tesoura (sem ponta);
01 Caneta esferográficas de cada cor: azul, vermelha e preta;
02 Canetas marca texto (cores diferentes);
01 Apontador com coletor;
06 Lápis pretos grafite – (deixar 03 em casa de reserva);
02 Borrachas macias (deixar 01 em casa de reserva);
02 Tubos de cola bastão (grande – deixar 2 em casa de reserva).

MATERIAL DE ARTE:
 100 Folhas de sulfite branca A4;
 01 Pincel (nº 20);
 01 Pincel (nº 12);

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança, inclusive
o uniforme.

