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MATERIAL ESCOLAR – 2020 – ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO S e I  
- Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome (em letra de FORMA)  

e série do estudante (inclusive os lápis e canetinhas). 
 

 1 caderno brochurão para Diário de Classe  - grande - (96 folhas)  

 1 caderno brochurão pequeno (para Produções de texto – identificado por fora)  

 1 caderno para tarefas e HORA DE ESTUDOS (grande – 96 folhas)  

 1 caderno pequeno – 48 folhas (para Inglês - identificado por fora)  

 1 caderno de caligrafia (reaproveitar do 4º ano) 

 

 1 Estojo completo: régua, apontador, cola, tesoura,  

 1 canetão preto 

 lápis de cor e lápis preto nº 02 

 1 jogo de canetinhas – 12 cores 

 2 canetinhas tipo marca-texto (grosso) 

 1 pasta com elástico para avaliações e atividades para casa 

 4 envelopes brancos – tamanho A4 

 30 plásticos para pasta (grosso) 

 1 rolo de Fita Crepe 18mmx50m  

 1 pasta preta 

 1 prancheta para apoio  

Papeis:  

 1 folha de cartolina laminada (prata ou dourada) 

 1 pacote A4 Papel (sulfite fluorescente)  

 1 pacote A4 Papel Criativo Colorido ( 8 cores) 

 1 bloco de papel CANSON A3 

 3 folhas de papel para impressão de fotos (com brilho) 

 3 folhas de papel adesivado 

 4 folhas de papel color set estampado 

 1 folha de papel color set (cores variadas) 

 1 folha de papel color set (cor lisa) 

 4 folhas de plástico para plastificação – Polaseal – tamanho A4 – espessura: 125 micras  

 

 1 dicionário pequeno e completo (atualizado com a Nova Ortografia) 

 
IMPORTANTE: 

 Em caso de necessidade, a reposição de materiais da lista será solicitada pela professora, via agenda. 

 3 livros para a Roda de Leitura e Ciranda do livro serão solicitados no início do ano. (Orientação na 1ª Reunião de Pais) 

 Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis.  

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. As sobras serão 

devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 O uniforme do colégio é de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para que isto aconteça  

 Os materiais deverão ser entregues  para a Professora na 1ª Reunião de Pais – as Datas de reunião para cada turma serão informadas 

através da agenda, na secretaria e recepção da escola. 

 

 


