“Educação: Trans
ransporte para o Futuro”

Lista dee M
Material 5º ano Ensino Fundamenta
ental - 2021
“O material escolar associado
do a uma proposta de trabalho, centrada no aluno,
no, ttransforma-se numa fonte
de possibilidades para o desenv
senvolvimento da capacidade criativa e intelectual
al de nossas crianças e
adolescentes”.

Orientações gerais:
A partir de 11/01 entrega de materiais
m
devidamente identificados
25 /01 Encontro de Pais 14h
26/01 Início da aulas

Material de Papelaria, Arte e Sentidoss
01 Dicionário da Língua
gua P
Portuguesa de acordo com a nova Ortogra
rtografia
01 Pasta com 30 plásticos
sticos Grossos
01 Pasta Transparente com
co elástico de espessura fina
01 Apontador com depósit
epósito
01 BLOCO Post-it colorido
01 pct de Clips colorido

01 Borracha
01 – caixa de lápis de
e cor, 24 cores, contendo diferentes tons de cor
co de pele Ex: Caras e
Cores Faber Castel
04 Lápis grafite nº 2,, não será
s
permitido o uso de Lapiseira
01 Régua de 30 cm transparente
transp
01 Tesoura sem ponta,
ta, co
com nome gravado
01 caixa de canetas Hidrocor
Hidro
mínimo 12 cores
02 tubos de cola Bastão
stão 40
4 gramas
02 tubos de cola liquida
ida 90 gramas
04 Canetas esferográficas
áficas: 01 azul; 01 preta; 01 verde e 01 vermel
ermelha
04 Canetas marca texto
exto (cores
(
diferentes)
01 Jogo pedagógico adequado
adeq
para faixa etária
04 dados pequenos de plástico
plá
– para atividade de matemática
01 bloco de papel canson
nson A4
01 livro de leitura infantil
fantil – 10 anos
01 revista de história em quadrinhos
q
infantil
02 revistas para recorte
01 caixa de tinta guache
che – 12 cores
01 caixa de cola colorida
rida – 6 cores
01 caixa de cola gliter – 6 cores

01 pincel chato – nº 10
01 tela 20x20

Material de uso Educaçã
cação Física
03 metros de fita cetim – com 5cm de largura qualquer cor( somen
omente para as meninas)
01 cabo de vassoura
01 bolinha pequena de cravo
cra crespa para propriocepção-5,0cm
01 bolinha pequena lisa pa
para propriocepção-5,5cm
01 espaguete de espuma
uma
05 metros de corda de 10mm
10m 100% poliéster (somente para os meninos)
me

Material de uso diário
o (dentro
(den da Mochila)
ca dura, espiral, com 100 folhas
05 Cadernos grandes , capa
Itens de Proteção e Segu
Segurança Individual – COVID-19
02 máscaras para uso
so ind
individual (sendo 1 no rosto e 1 reserva
a embalada
emb
no zip-lock ou
em pote fechado)
01 Garrafinha identificada
icada e higienizada - de uso pessoal em nossos
noss bebedouros.

Observações:
●

Todos os materiais
riais devem ser identificados com nome e séri
série do aluno (Marcar
nome da criança
ça em cada unidade de lápis e canetas)

Evite o desperdício e o con
consumo desnecessário, reaproveite materi
ateriais de anos anteriores
que estejam em bom estado
estad de conservação.
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