
         Lista de Material 2020 - 5º Ano do Fundamental I 
 
Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de 
materiais do ano anterior. 

Quantidade Materiais que deverão ser entregues no dia da reunião 
01 Caderno universitário – espiral– 96 folhas – capa dura Português e Produção 
01 Caderno universitário – espiral– 96 folhas  – capa dura Matemática 
01 Caderno universitário – espiral– 96 folhas – capa dura História 
01 Caderno universitário – espiral– 96 folhas  – capa dura Geografia 
01 Caderno universitário – espiral– 96 folhas– capa dura Ciências 
01 Caderno universitário – espiral- 96 folhas – capa dura Inglês  
01 Caderno grande de desenho capa dura - 48 folhas –Artetamanho 275mm x 200mm 

01 Pasta fina com elástico para levar trabalhos (pode ser usada do ano anterior) 
01 Pasta Plástica Azul com ferragem para guardar avaliações de Inglês 
01 Pasta Catálogo preta com 30 plásticos transparentes - Música  
01 Pasta Grampo Mola Tamanho (24x35.5 cm) Clip File para guardar todas as avaliações e 

trabalhos durante o ano. 
20  Folhas de papel almaço 
500  Folhas de sulfite A4 Branco  Chamex 
100  Folhas de sulfite A4 Colorida – cor rosa 
01  Bloco Textura Visual 3 Nova Print -230mm x 320mm (36 folhas) cores pastel 
01  Bloco Nova Print 21 cores 110g/m² - 297mm x 420mm (42 folhas) 
01  Bloco Canson A4 140 gm – Branco 
01  Bloco Canson A3 140gm - Branco 
02  Tubo de Cola líquida 110 gramas 
01  Livro de leitura (pode ser usado) 
01  Pacote bexiga nº09 (qualquer cor) 
01    Pincel chato nº 16 
01  Pincel chato nº 18 
01  Fita Crepe grossa 
01  Tinta acrílica PVA para artesanato - fosca - 250ml - Branca 
02  Gibis 
01  Pacote de massa biscuit – Porcelana fria 500g (sugestão Acrilex) qualquer cor 
03  Refil de cola quente grosso 
02  Refil de cola quente fino 
  05 metros de TNT verde claro/ escuro azul claro/ escuro 

 Material individual que deverá permanecer na mochila e repor quando necessário 

01 Tesoura sem ponta (sugestão mundial ou similar) 
01 Caneta esferográfica Verde 
01 Caneta Corretiva 
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) não aquarela 
01 Estojo de caneta hidrocor  - 12 cores  
01 Caixa de Giz de cera 12 cores 
01 Borracha branca grande e macia 
02 Caneta marca texto – amarela (obrigatoriamente) 
01 Estojo de caneta Gel Glitter ponta fina ou Stabilloponta fina ou similar 
01 Apontador com depósito 
01 Régua pequena para ficar no estojo – 15 cm ou 20 cm 
02 Cola em Bastão Grande  
03 Lápis grafite preto 2B ou 1 lapiseira 0,9 de boa qualidade 
01 Régua 30cm 
01 Régua geométrica 
01 Compasso 
01 Flauta Doce de preferência Germânica modelo Yamaha (colocar nome na flauta e na capinha) 
01 Garrafinha de água (squeeze) ou copo que deverá ser enviada, diariamente identificada.                                   



01 Álcool gel 
 
Materiais de Artes e de outras disciplinas  
 
O Colégio, solicitará uma taxa de R$ 38,00, a ser pago no Departamento Financeiro, em fevereiro de 
2020, para aquisição de materiais como: cartolina, papéis espelho, laminado, craft, color set, cartão, 
crepom, crepint, que amassam durante o transporte e, muitas vezes, são inutilizados, além de outros 
materiais que serão utilizados coletivamente, como spray, lixas, argila, tintas diversas, guaches (Acrilex), 
fitas (diversas), EVAs com e sem glitter, pacote de Perflex, etc. 
 
 
Solicitamos atenção dos Pais em relação ao material do aluno: 

O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 

O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

Todo o material deverá estar etiquetado e identificado com o nome completo e série do aluno (sugerimos 
PIMACO 6280 ou similar). Pede-se que os pais folheiem os cadernos e livros para buscar possíveis 
defeitos e efetuar trocas antes de etiquetá-los. 

Para a realização das lições de casa, o aluno deverá ter, à sua disposição, tesoura, cola, revistas e jornais 
para recortes e pesquisas. 

Os itens sinalizados com (*) não precisam ser etiquetados, pois são de uso coletivo. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Fundamental I 

 


