
 

        LISTA DE MATERIAL – 5º E.F / 2021 

MATERIAL DE PAPELARIA

06 Lápis pretos Nº 02 triangular ou lapiseira 0,7 ou 0,9. 

02 Borrachas 40x40. 

01 Caixa de lápis de cor (24 cores). 

04 Canetas esferográficas (01 azul, 01 preto, 01 verde, e 01 vermelha). 

01 Conjunto canetas hidrocor grande (12 cores). 

02 Colas grandes (40g). 

03 Colas bastão (10g). 

01 Régua de 30 cm.  

01 Apontador com depósito. 

01 Tesoura sem ponta (com nome gravado). 

01 Bloco de fichário com 100 fls. 

02 Cadernos de capa dura, brochura, universitário, 96  fls. 

01 Caderno de capa dura, brochura, universitário, 96 fls para Inglês (pode reaproveitar o caderno do ano 

anterior) . 

01 Caneta marca texto. 

01 Revista para recorte.  

01 Pasta plástica de ferrolho com 5 plásticos, com etiqueta em branco colada em cada plástico. 

01 Pasta plástica com elástico, com identificação. 

01 saquinho zip grande (para guardar partes destacadas do livro) 

01 Pasta catálogo c/ 10 plásticos, com etiqueta em branco colada em cada plástico e identificação. 

01 Pasta polionda - 3,5 cm, com identificação. 

01 Atlas Geográfico – Espaço Mundial – Editora Moderna - SBN: 9788516089269. 

01 Dicionário com a nova grafia (Melhoramentos ou Aurélio). 

01 Dicionário escolar (inglês-português).  

01 garrafa de água (squeeze). 

  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS   

1- Para Gostar de Ler Crônicas I – Editora Ática.  Durante o ano. 

2- Mistério da zona Sul - Roberto Barbato Jr, Editora Hedra. -1º trimestre  

3- As Bruxas - Roald Dahl, Editora Martins Fontes, - 2º trimestre  

4- O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Jorge Amado, Editora Record. - 3º trimestre 

 

Obs.:  1 - Os demais materiais de uso individual deverão ser repostos na medida em que forem solicitados 

pelos professores de seu (sua) filho (a) 

           2 - Favor, identificar com nome todos os materiais escolares e todas as peças do uniforme/roupas 

individuais e todo objeto dos alunos. 

  

https://www.estantevirtual.com.br/livros/roberto-barbato-jr-?busca_es=1

