
 

 

 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Todo material solicitado pela escola será de uso exclusivo do aluno. 

As datas de entrega do material e do início do ano letivo serão encaminhadas em 

janeiro/2021 nos grupos de pais, pelo whatsapp do Colégio. 
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 - ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º  ANO 
 

01 folha de papel 40 kg (branca) 

02 folhas de papel 40 kg (colorida) 

02 placas grandes de EVA (01 azul celeste e 01 verde) 

02 cartolinas (brancas) 

20 folhas de papel A4- 120g – coloridas (papel criativo) 

20 folhas de papel A4- 120g – brancas 

1000  folhas de papel sulfite A4 (brancas) 

OBS: Favor não enrolar as folhas. 

 

04 cadernos (BROCHURA) grandes, 60 folhas (01 para Matemática, 01 para Língua 

Portuguesa, 01 para Ciências, 01 para Geografia e História(metade para cada disciplina). 

01 caderno (brochura) grande para Ensino Religioso/Filosofia e Arte (metade para cada 

disciplina) 

01 caderno (brochura) grande para Inglês e Espanhol (metade para cada disciplina) 

01 caderno pedagógico (pauta verde)  

01 dicionário de Português (boa qualidade) 

01 dicionário de Inglês 

04 envelopes pardos (tamanho ofício) 

10 envelopes pardos (tamanho 125mm x180mm aproximadamente) 

01 fone de ouvido (aula de Informática) 

20 folhas de papel almaço (com pauta) 

02 saquinhos para presente (transparente – tamanho 25x37 cm) 

01 rolo de papel toalha para aulas de Arte 

01 pacote de bola de bexiga de boa qualidade 

01 caixa de massinha de boa qualidade (6 cores) 

 

 
 

ESTE MATERIAL DEVERÁ ESTAR NA MOCHILA DO ALUNO E 

ETIQUETADO. 
 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor grande 

01 estojo porta-lápis 

02 lápis de escrever nº2 

01 borracha macia 

01 apontador simples com reservatório 



 

01 régua de 30 cm 

01 pasta fina com elástico (cor livre) 

01 tubo de cola com 90g 

 

Uma caixa de sapato infantil, encapada e etiquetada, contendo: 

 

01 conjunto de tinta guache com 6 cores 

02 tubos de cola glitter (cores diferentes) 

02 pincéis (chatos) sendo um nº06 e outro nº10 

02 canetas piloto (cores diferentes) 

01 caixa de giz de cera (bastão curto e grosso)  

02 saquinhos de lantejoula grande (cores diferentes) 

02 tubos de glitter (cores diferentes) 

01 conjunto de canetinhas hidrográficas (06 cores) 

02 tubos de cola colorida (cores diferentes) 

01 copo plástico e 01 flanela para aula de Arte. 

01 bucha ou esponja 

02 tubos de tinta para tecido (cores diferentes) 

 

 

AGENDA 2021- Adquirir em uma papelaria. A agenda precisa ter os dias da 

semana, para melhor organização do aluno e espaço suficiente para colar os 

bilhetes. (Agenda grande) 

 

LIVRO INTEGRADO POSITIVO 2021 DEVERÁ SER ADQUIRIDO NA 

SECRETARIA DO COLÉGIO, BIMESTRALMENTE. 

 

PROJETO DE LEITURA: Lista de livros de Literatura a serem adquiridos para o 

ano de 2021 (anexo). 

 

Favor etiquetar os cadernos e Livro Integrado com nome do aluno, a turma e o ano 

letivo. 

Os materiais deverão ser substituídos conforme a necessidade do aluno e outros de 

uso específico serão solicitados durante o ano letivo. 

 

 

Certos de sua colaboração! 
Equipe Diretiva 

 


