
       Lista de Material – 5º ano – 2020 
 

 

Uso coletivo Uso individual 

02 pacotes de sulfite 500 folhas A4 (Chamex) 
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 metro de contact transparente 
01 metro de feltro laranja 
02 metros de TNT laranja 
01 pote e guache laranja 
02 gibis em bom estado de conservação   
05 refis de cola quente grossa 
10 saquinhos 30x40cm  
20 saquinhos plásticos tamanho A4 com furo 
05 folhas de etiqueta A4 Pimaco (folha inteira 
sem divisões) 
02 lixas de parede novas  
01 lata pequena e vazia de batata Pringles 
01 potinho de papinha vazio e limpo (vidro) 
01 vela pequena que caiba no potinho 
01 pacote de sulfite branco 120gramas 
01 papel celofane transparente 
02 tubetes  
02 argolinhas de chaveiro 
02 metros de chita (tecido) 
1 caneta para tecido (verde) 
01 tela de pintura 20x30 ou 30x30 
02 pincéis chato n. 6 e 10  
04 tintas acrílica (branco, marrom, cinza e azul 
escuro) 
01 pacote de bexiga colorida tam. 9 
 

01 estojo grande com zíper 4 repartições 
06 lápis pretos nº 2  
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 capa dura grande com 96 folhas - 
vermelho 
01 caderno grande de capa dura 48 folhas (azul 
Inglês) 
01 dicionário de Língua Portuguesa  
01 dicionário de Língua Inglesa 
01 pasta transparente fina com elástico 
01 calculadora pequena 
01 Transferidor de 180º 
03 envelopes A4 – BRANCO 
01 esmalte novo da cor desejada 
 

 

• ATENÇÃO: Entregar todo o material na secretaria da escola até o dia: 20/01/2020. 

• 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.  


