
LISTA DE MATERIAL - 2023 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
CADERNOS: 
04 cadernos universitários de espiral, 96 folhas, sem picote e sem desenho nas margens  
 
PASTAS:
01 pasta fina plástica com elástico (uso diário)  
01 pasta L A4, etiquetado com o nome do aluno 
(Música) 

1 pasta polionda com elástico 2cm, cor de preferência 
do aluno (Arte) 

 
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 calculadora 

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 
01 transferidor 360º 

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 
01 Flauta Doce Soprano Germânica – Branca – Marca 
Yamaha (com nome e ano na capa e na flauta) 
40 etiquetas brancas simples com nome e série para 
o material do SAS 
01 Mochila grande 

01 agenda escolar 2023 espiral, modelo diário (1 
página por dia) 
08 folhas de papel vegetal A4 
10 plásticos ziploc  14X20 
 
1 pacote de biscuit  90g, cores claras (branco, bege)

OBS: Todo o material individual deverá vir etiquetado com nome do aluno. 
 

LIVROS DE LITERATURA: a lista dos livros de Literatura Portuguesa e Inglesa (paradidáticos) encontram-se 
disponíveis em nosso site avemaria.g12.com na aba Listas 2023. Atenção para as datas de referência para cada 
livro. 

 
MATERIAL DE ARTE E USO COLETIVO 

01 camiseta grande (tamanho adulto, para ser usada 

p/ pintura com o nome da criança marcado)  

01 tela de pintura 30x40 

01 bloco de papel BRANCO tamanho A4 (Canson) – 

gramatura mínima 150 

01 bloco de papel COLORIDO tamanho A4 (Canson) 

com 8 cores – gramatura mínima 120 

01 Porta lápis MDF CRU 10X10X12 cm 

01 ecobag algodão cru sem estampa 30X35cm - 

aproximadamente 

01 tinta de tecido 120ml VERMELHA (Acrilex) 

01 Tinta PVA fosca 250 ml LARANJA (Acrilex) 

01 caneta marcador permanente PRETA (Pilot) ponta 

2.0 

01 pacote de massa de EVA para modelagem 10 cores 

01 cola liquida branca 110 gr 

 

 

 

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.
 
 
 
 

  EF - 5º ANO 



 

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

Os materiais abaixo relacionados deverão ser adquiridos em uma das papelarias abaixo indicadas. Estes serão 
entregues no Colégio em resmas fechadas, para não amassar:

500 folhas de sulfite A4 
05 folhas de color set 
05 folhas de papel cartão 

50 folhas de sulfite 40 
01 bloco de argila vermelha 1Kg
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