
 

MATERIAL ESCOLAR – 2021 – 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). 

- Os estudantes precisam ter seus materiais de uso individual, pois não terão autorização para pedir nada emprestado. (Protocolo de Saúde) 
 

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

 

IMPORTANTE: 
 

1. As listas de todas as turmas foram modificadas: reduzimos ao máximo a quantidade de materiais e procuramos solicitar os 
materiais apenas a partir do inicio do ensino híbrido. Em alguns casos, a professora vai deixar para fazer solicitações de materiais 
que foram retirados da lista no 2º semestre ou apenas quando for utilizar. 

 

2. – Para o Projeto de Leitura, solicitamos a assinatura da “Árvore de Livros”. (No mínimo 3 
livros em comum da árvore serão trabalhados em trilhas) 

 
3. 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. 

 

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

5. O (A) ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER TODOS OS DIAS : Lanche e itens individuais: colher, copo, guardanapo, etc./ 1 
toalhinha para lanche e itens de higiene pessoal que a família optar / 1 garrafinha de plástico com água para ser 
reabastecida na escola. / 3 máscaras e uma embalagem para armazená-las. 

 
6. UNIFORME: É de uso diário e obrigatório. Cabe à família o acompanhamento para que isto aconteça. 

 

7. ENTREGA DOS MATERIAS: Acontecerá quando o retorno no sistema híbrido (presencial e on-line) estiver confirmado. Os materiais 
deverão ser entregues na escola, nos dias e horários estipulados pela escola, para evitar aglomeração de pessoas. Consideramos 
que as famílias que possuem mais de um estudante matriculado em outras séries, poderão trazer todos em apenas um dia. 

 
 
 
 

PAZ E BEM! 
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Agendaremos em 
breve as datas de 

entrega dos 
materiais! 
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