
  

 
 

       Lista de Material – 5º ano– 2019 
 

Uso coletivo Uso individual 
02 pacotes de sulfite 500 folhas 
A4(Chamex) 
100 folhas de sulfite colorida (qualquer 
cor) 
04 folhas de color set (qualquer cor) 
04 folhas de cartolina branca 
04 folhas de E.V.A liso (2 verde escuro e 2 
azul claro)  
02 folhas de EVA (1 fantasia e 1 glitter) 
01 rolo de fita de cetim 0,5 cm (laranja) 
01 pacote de creative paper 
01 pacote de lumipaper 
01 caneta permanente preta 
01 metro de contact transparente 
01 metro de feltro laranja 
02 metros de TNT laranja 
01 pote e guache laranja 
01 pacote de prendedor de roupas de 
madeira 
02 gibis em bom estado de conservação 
02 livros   
5 refis de cola quente grossa 
10 saquinhos 30x40cm  
20 saquinhos plásticos tamanho A4 com 
furo 
02 etiquetas adesivas para DVD 
02 CDs virgens 
20 cm de tecido para patchwork 
 
 
 

01 estojo grande com zíper 4 repartições 
06 lápis pretos nº 2 triangular 
03 canetas esferográficas azuis 
01 caneta esferográfica preta 
04 borrachas brancas e macias (grande) 
01 apontador com reserva 
01 régua 30 cm transparente 
01 caneta marca texto 
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou 
Mundial) 
01 caixa de lápis de cor 12 cores 
02 tubos de cola bastão grande (marca Pritt) 
01 tubos de cola líquida grande (marca 
Tenaz) 
01 caderno de desenho – 48 folhas (Artes) 
01 caderno quadriculado (1 cm) grande 
capa dura  48 folhas (Matemática)  
01 caderno brochura pequeno capa dura48 
folhas  - amarelo (Ética)  
01 caderno capa dura grande com 96 folhas 
- vermelho 
01 caderno capa dura grande com  48 folhas 
verde (Espanhol)  
01 caderno grande de capa dura 48 folhas 
(azul Inglês) 
01 dicionário de Língua Portuguesa  
01 dicionário de Língua Inglesa 
01 dicionário de Língua Espanhola 
01 pasta transparente fina com elástico 
01 calculadora pequena 
01 Transferidor de 180º 
03 envelopes A4 – BRANCO 
 

 ATENÇÃO: Entregar na secretaria da escola até o dia: 14/01   somente o 
material de USO COLETIVO, o individual o aluno deverá trazer no primeiro 
dia de aula.  

 O material de USO INDIVIDUAL deverá vir etiquetado, caso algo venha 
sem nome a professora devolverá para que os responsáveis etiquetem.  

 Durante o ano serão pedidos outros itens como garrafa PET, rolinhos de 
papel vazios, frascos de amaciante.  

 Caso houver necessidade solicitaremos o que for necessário no decorrer 
do ano. 

Equipe Integral  
 
 



  

LIVROS PARA DIDÁTICOS – 2019 - 5º ano 

 
 

1º trimestre 
 

Malala a menina que queria ir para a escola 
Companhia das Letrinhas  
Autora: Adriana Carranca 
 
 
 

 
 
 
 
 
    A verdade é de todos. 

Editora do Brasil  
Gisela Laporta Nicolelis  

  
2º trimestre 

                
                                                                             Irmã-estrela 

                                                                             Alain Mabanckou e Judith Gueyfier 
                                                                                   Editora: FTD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Angola tem? No Brasil também! 
Rogério Andrade Barbosa 
Editora: FTD 

 
3º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Diga não à violência            O sábio ao contrário  
             Fernando Carraro      Ricardo Azevedo 
                   Editora FTD                 Editora: Moderna 


