
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL - 2021 
5º ANO 
  

1 Caixa de lápis de cor, 12 cores (dentro de um estojo com zíper) 

1 Tesoura Mundial ponta redonda 

2 Colas bastão Pritt  

1 Estojo 12 lápis pretos nº 02, 1 apontador com lixinho e 4 borrachas brancas duras  

1 Régua acrílica de 30 cm., transparente, Desetec ou similar 

1 Caneta Futura ou similar, preta, ponta média  

2 Canetas marca texto de duas cores 

2 Canetas esferográficas, 1 azul e 1 vermelha 

1 Liquid Paper 

1 Pasta plástica, com trilho para fichas avulsas  

1 Pasta plástica, com trilho, para Avaliações  

1 Pasta plástica, com 30 plásticos já colocados para Produção de Texto 

1 Pasta com elástico, de plástico transparente para o livro da Ciranda 

1 Agenda anual (tamanho médio), com uma folha inteira para cada dia 

1 Caderno universitário quadriculado, 1x1cm, espiral, capa dura, 100 fls, sem picote e 
sem desenhos 

1 Caderno de desenho 100 folhas, tamanho ofício, sem folhas de seda  

1 Caderno universitário, espiral, com 50 fls, sem desenho e sem picote, para Língua 
Portuguesa.  

1 Caderno universitário, espiral, com 50 fls, sem desenho e sem picote, para História, 
Geografia e Ciências  

1 Caderno universitário, espiral, com 50 fls, sem desenho e sem picote, para Problemas 

1 Carderno caderflex, com 50 fls, pequeno, para Inglês 

1 Caderno caderflex, com 50 fls, pequeno, para descobertas (o mesmo do 4° ano) 

300 Folhas de papel sulfite A4, 75 gramas 

1 Bloco Criativo Romitec ou similar 

1 Disco de Frações, 55 peças, “Carimbras” ou Círculo de Frações“Carlu” (o mesmo do 4º 
ano) 

1 Bloco pequeno para rascunho de Matemática 

1 Saquinho zip (para material de reserva do ano) 

3 Folhas de cartolinas brancas 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

O aluno deverá trazer o material devidamente etiquetado com o nome, 
ano e matéria. 

 
Os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado poderão 

ser reutilizados, inclusive os cadernos. 
 
Os cadernos pedagógicos que serão utilizados no ano serão entregues 

no início das aulas, cujo pagamento será feito em fevereiro e março. 
 

Muito obrigada. 
 

 

 

 


