LISTA DE MATERIAIS 2021 – 5º Ano
Ensino Fundamental I
Material de uso individual - Mochila
Esse material é de uso individual e deverá vir identificado com o nome completo da criança, devendo estar no interior da
MOCHILA.
Quantidade

Descrição

01

Agenda Escolar (fornecida pela Escola no início do ano letivo);

01
01

Dicionário (Sugestão: Minidicionário da Língua Portuguesa – Houaiss com a Nova
Ortografia);
Garrafinha para água;

01

Estojo;

03

Lápis pretos ou lapiseira 0.7;

03

Borrachas;

01

Apontador com aparador;

01

Marca texto (amarelo);

01

Tesoura com ponta arredondada;

02

Cola bastão;

01

Régua transparente (30 cm);

01

Caixa de lápis de cor;

05

Cadernos
grandes
/
96
folhas,
(História/Geografia/Ciências/Inglês/Português);

03

Cadernos pequenos (Ensino Religioso/Redação e Arte);

01

Caderno pequeno de malha quadriculada (Raciocínio Lógico);

01

Caderno quadriculado, 7X7 mm, universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (Matemática);

01

Pasta com elástico;

04

Canetas esferográficas (Azul, preta e coloridas);

01

Conjunto de canetas hidrográficas-12 cores;

01

Calculadora.

preferência

com

espiral

Material para ficar na Sala de Aula - Caixa
O material deverá vir identificado com o nome completo da criança.
Quantidade

Descrição

01

Pacote de folha de ofício (coloridas);

01

Pacote de folha lumipaper criative;

01

Folha de cartolina branca;

15

Folhas pautadas com margem;

01

Rolo de fita larga (uma crepe e uma transparente);

01

Tubo de cola líquida branca (90 gr);

02

Rolo de papel toalha;

01

Livros Infantis (Contos/Gibis).

Material para Especializada Artes
O material ficará armazenado em uma caixa em casa e deverá vir identificado com o nome completo da criança.
**Estes materiais precisam ser adquiridos, mas não ficarão na escola. Quando forem utilizados, a professora irá solicitá-los.
Quantidade

Descrição

01

Rolo de barbante;

01

Caixa de tinta têmpera guache (6 unidades pequenas /cores diferentes);

01

Bandeja pequena de plástico para a mistura de tintas;

01

Pincel ponta quadrada (Nº 16);

01

Pacote de folha branca A3 (com 20 folhas);

01

Pacote de argila; (Sugestão: escolher um pacote mais úmido).

01

Pacote de palito de churrasco;

01

Caderno de desenho;

20

Folha de desenho A4 (Sugestão: Canson).

Componentes curriculares do 5ºano:
 Matemática- 6h/aula (Professora Regente);
 Português- 5h/aula (Professora especialista);
 Ciências-4h/aula (Professora Regente);

 História-3h/aula (Professora Regente);
 Geografia-3h/aula (Professora Regente);
 Inglês-2h/aula (Professora especialista);
 Redação-2h/aula (Professora especialista);
 Educação Física-2h/aula (Professora especialista);
 Raciocínio Lógico- 1h/aula (Professora especialista);
 Arte-1h/aula (Professora especialista);
 Ensino Religioso-1h/aula (Professora Regente).

**Uniforme Escolar
O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser adquirido nas
empresas fornecedoras abaixo citadas.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é obrigatório.
Todo uniforme deverá estar identificado com o nome completo do(a) aluno(a).

A e A confecções
TELEFONE: (55) 3029-0189.
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, 1839 (Abaixo do Icardio, entre Av. Pres. Vargas e Av.Medianeira).

Iriart Uniformes
TELEFONE: (55) 3223-5940.
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

