Lista de material / 5º Ano - Ensino Fundamental 1






4 cadernos grandes de capa dura – 96 folhas (etiquetados com nome e matéria na capa do
caderno: português, matemática, ciências e história/geografia)
1 pacote de creative paper (tipo “colorset”)
1 resma de papel A4
1 pastas clear book na cor AZUL – 50 plásticos
3 pastas de trilho (verde, amarelo, vermelho)

Material de uso pessoal
















1 estojo
3 lápis nº 2B
1 apontador com depósito
1 caneta esferográfica preta
1 caneta esferográfica azul
1 cola bastão grandes 40gr
1 borracha macia
1 régua de 30 cm (macia)
2 marca-textos (verde e amarelo)
1 corretivo
1 grampeador pequeno
1 tesoura sem ponta
1 transferidor (simples 180)
1 caixa de lápis de cor grande – 12 cores
1 caixa de hidrocor fino – 12 cores

Livro extra classe:




1º trimestre: O BGA – O bom Gigante Amigo Roald Dahl – Editora 34
2º trimestre: Diário de Pilar na Grécia – Flávia Lins e Silva – Editora Zahar
3º trimestre: Chiclete Super Herói do Sistema Solar – Editora Salamandra

Material de Arte:









1 caixa de giz de cera c/ 12 cores
1 caixa de lápis de cor aquarelável c/ 24 cores
1 tinta nanquim
1 pincel chato artístico nº 25 (tipo “Condor”)
1 prancheta de madeira A4
1 pote de tinta PVA 500 (qualquer cor)
1 bloco de papel vegetal
1 pacote de papel de desenho A4 120m² (tipo “Canson”)

Material de Música:


Escaleta 32 a 37 teclas
Item disponível em sites como Americanas.com, Submarino ou Mercado Livre. Também podem ser
encontrados com facilidade em lojas de música. Valores variados a partir de R$72,90.



1 pasta clear book (qualquer cor) – 20 plásticos

Material de Inglês:





Strange noises – Cambridge Readers for Teens
American Guess What 5 + wb
1 pasta “Clip File” Graceful Cristal (sem furação, sugestão: “YES”)

Obs: O material deve ser identificado e entregue às professoras na primeira semana de aula.

