
 
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
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 5º Ano 
 

Parte A 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 
folhas), para Português 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 
folhas), para Matemática 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 
folhas), para História, Geografia e Ciências 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 60 folhas 
para Educação Cristã (só para novatos) 

1 caderno brochura, pequeno, com pauta, capa forte, 
48 folhas para Projeto (etiquetado) 

1 agenda (com uma folha por dia) 

4 lápis pretos 2B (triangular) 

2 borrachas brancas macias 

 

1 caixa de lápis de cor (24 cores) 

1 régua de 30cm 

1 tesoura pequena de ponta redonda (favor gravar o 
nome) 

2 tubos de cola (90g) 

1 apontador com depósito 

1 calculadora portátil com funções básicas 

1 caneta marca texto (amarela) 

1 dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, conforme 
novo acordo ortográfico 

1 pasta de plástica de elástico, tamanho A4 (para 
avaliações) 

1 Gibi 

Parte B 

1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco) 

1 fita adesiva (transparente) 50x50 mm 

1 estojo de tinta dedo com 6 unidades 

2 folhas de papel Kraft 

1 estojo de pincel atômico hidrocor 12 unidades (arte)  

 

1 pacote (com 20 folhas) de papel criativo camurça A4 

2 Cartolinas (Branca) 

1 Ecotela 30x40 (arte) 

4 folhas de etiquetas (3 colunas) 

1 molde vazado (arte) 

 

Entrega dos Materiais  

  
PARTE A:  Dias: 03 ou 04 de fevereiro Observações: 
   Local: Sala de aula • Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão 
   Entregar para: a professora        ser solicitados durante o ano letivo, conforme a 

necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 
OBS: Todos os itens da PARTE A precisam estar 
identificados com o nome completo do(a) aluno(a). 

• Não estão incluídas no material as lembranças das 
datas especiais. 

 • Após as datas supracitadas, os materiais da PARTE B 
PARTE B:       somente poderão ser entregues no almoxarifado 
   Dias:       central, e não, na secretaria do departamento. 
   23/1 – Quinta-feira:  5ºs anos • O uso do uniforme é obrigatório (Inclusive o 

agasalho). Por favor, identifique as peças com nome 
        para evitar perda. 
Horário: de 13h às 16h30min  
Local: Sala de vídeo (anexo ao G1)  
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