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Lista de Material – 5º ANO













05 cadernos universitários -100 folhas
01 caderno de caligrafia pequeno-40 folhas- brochura- formato 202mm x140mm
01 dicionário escolar Língua Portuguesa – Michaelis ou Aurélio
01 Livro de Espanhol: “Nuevo Recreo” 5- Ed. Santillana
Material dourado individual em EVA
30 sacos plásticos para envio de atividades e provas (entregar para coordenação ).
01 garrafa squeeze para água
01 flauta doce Yamaha ou Rampazzo( Sugestão)
01 pasta polionda para aula de Música ( flauta/ apostila)
01 pacote de folhas coloridas ( creative paper)
01 pasta com elástico ( tamanho A4)
Livros paradidáticos

01 estojo contendo:
➢ 01 tesoura de ponta arredondada ( sugerimos Yamaha ou Rampazzo)
➢ 02 canetas esferográficas de cada cor (verde, azul, vermelha e preta)
➢ 04 lápis preto nº 02
➢ 01 caixa de lápis de cor (36 cores)
➢ 01 jogo de caneta hidrográfica
➢ 01 borracha
➢ 02 colas- em bastão grande
➢ 02 colas (branca grande)
➢ 01 régua de 30cm transparente
➢ 01 apontador com reservatório
➢ 01 transferidor de 180º
➢ 01 compasso simples
➢ 01 caixa de aquarela nacional
➢ 01 caneta marca texto amarela
➢ 01 caixa de giz de cera fino
➢ 01 corretivo
➢ 01 pincel nº8

Este material será solicitado pela professora de Arte, quando necessário.
 02 blocos de papel canson A4
 02 blocos criativo colorido
 01 pasta catálogo com 15 sacos plásticos - tamanho ofício.
 01 avental para a aula de Arte do Objetivo
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Atenção:
Para a aula de Arte, será pedido material complementar no decorrer do ano,
conforme a necessidade, para projetos bimestrais. O uso do avental é obrigatório
em todas as aulas.
Todo material deve ser etiquetado com nome do aluno e reposto caso necessário.

Livros Paradidáticos
Os livros abaixo relacionados foram especialmente selecionados para atender ao perfil
da criança em cada faixa etária. Eles funcionam como recursos valiosos no processo
de formação de leitores e escritores competentes. Proporcionam, ainda, uma aula
prazerosa, rica em reflexões, troca de ideias e experiências, oferecendo às crianças a
percepção de diferentes aspectos da realidade, ampliando seu universo pessoal e
intelectual.
SUGESTÃO DE LEITURA PARADIDÁTICO
1º Bimestre
• Uma boa conversa
Fernando Carraro- Editora FTD

2º Bimestre
• A vizinha antipática que sabia matemática
Eliana Martins –Editora Melhoramentos
Férias (julho)
• O pequeno príncipe
Antonie Saint Exupéry – Editora Agir
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3º Bimestre
• O jardim secreto
Frances Hodgson Burnett -Coleção Reencontro Infantil
Editora Scipione
4º Bimestre
• Um mundo melhor para todos
Fernando Carraro- Editora FTD
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