
LISTA DE MATERIAL - 2020 

MATERIAL INDIVIDUAL 
CADERNOS: 
03 cadernos universitários de espiral, 96 folhas, sem picote e sem desenho nas margens  

 

PASTAS: 
01 pasta fina plástica com elástico (uso diário) 
01 pasta preta com 30 plásticos (Arte) 

01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos (sugestão Yes 
ou Pascony) – tamanho A4 (produção de texto e pesquisa)  

 

ESTOJO COM 3 DIVISÓRIAS CONTENDO: 
01 apontador com depósito 
01 borracha branca macia 
04 lápis grafite B 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 caneta marca texto – fluorescente amarela 

01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores 
01 tesoura escolar sem ponta 
01 cola em bastão 
01 tubo de cola líquida branca 40g 
01 corretivo – sugestão fita 

OBS: É fundamental que o estojo esteja completo durante todo o ano letivo. À família cabe, sempre que necessário, orientar 

a criança em relação à reposição dos materiais do estojo. 
 

OUTROS MATERIAIS: 
01 régua de 30 cm transparente (marcar o nome) 
10 sacos plásticos ofício (grossos e com furos) 
01 envelope pardo, tamanho ofício, etiquetado com o 
nome do aluno (Música) 
01 bloco de romitec. 
40 etiquetas brancas simples com nome e série 
01 Mochila grande 

01 livro de Literatura Infantil, adequado a faixa etária 
(novo ou em bom estado) 
01 agenda escolar 2020 espiral, modelo diário (1 página 
por dia) 
01 transferidor 180º  
01 tela 20x30

 

MINIDICIONÁRIO ESCOLAR OXFORD - Inglês  
MINIDICIONÁRIO DE PORTUGUÊS – Sugestão: Aurélio 2009 – Novas regras ortográficas – Ed. Positivo  

 

Obs: todo o material individual deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 

 
 

MATERIAL DE ARTE e USO COLETIVO 
01 Caixa com 6 tintas confetti acrilex (15ml cada cor) 

 

Obs: Não etiquetar nenhum material de uso coletivo. Trazer em sacola separada, identificada com o nome e ano do aluno, 

após o início das aulas, conforme a indicação do cronograma que será entregue no primeiro dia de aula. 
 

 
Os materiais abaixo relacionados deverão ser adquiridos em uma das papelarias abaixo indicadas, pois serão 
entregues no Colégio em resmas / pacotes fechados, para não amassar / danificar: 
300 folhas de sulfite A4 
01 folha de EVA 
05 folhas de papel cartão 
03 capas transparentes tamanho A4 para encadernação 
de até 150 folhas 
03 espirais para encadernação 

50 folhas de sulfite 40 
04 folhas de cartolina 
50 folhas de sulfite colorido 
03 contra capas pretas tamanho A4 - encadernação - 50 fs 
500g de argila 

 

 
 
 

 

5º ANO 

5º ANO 

2020 

EVITE DESPERDÍCIO e CONSUMO DESNECESSÁRIO, reaproveite materiais que estejam em bom estado de conservação. 


