
Lista de materiais para 2023 – 5º ano E.F. 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais que permanecerão no colégio deverão ser entregues  

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada  

com nome e série do(a) aluno(a). 

 

Entregar na secretaria:  
01 – Atlas escolar geográfico – Ciranda Cultural; 
01 – Argila, 500g.; 
01 – Avental para pintura; 
01 – Bloco de Canson branco, 140g/m², tamanho 
A4; 
01 – Bloco de real paper colorido, 85g/m²; 
01 – Bloco de papel criativo, colorido, tamanho A3; 
01 – Bloco de papel criativo, tamanho A4; 
01 – Bloco de papel Eco Cores com textura visual; 
01 – Bloco de fichário s/ estampa, com pauta; 
10 – Botões grandes (laranja, azul, preto e branco); 
01 – Caneta retroprojetor, cor preta; 
01 – Caneta brush – pen (cor preta); 
01 – Caixa de colchete latonado, nº 05, para papéis. 
Também conhecido como “bailarina” (para aulas de 
Libras); 

   01 – Caderno sketch-book, tamanho A4,   
   espiral, 150g/m² – 50 folhas; 

03 – Cadernos universitários, capa dura, 48 folhas, 
brochura; 
02 – Folhas de papel vegetal; 
01 – Flauta Doce Germânica (não é de brinquedo); 
04 – Folhas de E.V.A. glitter, 40x60cm, 2mm; 
03 – Folhas de E.V.A. lisos (laranja, roxo e amarelo), 
40x60cm, 2mm; 
02 – Folhas de cartolina branca; 
01 – Folha de papel pardo Kraft, 1m; 
02 – Folhas de papel cartão (rosa e branco); 
02 – Folhas de color set (rosa e preto); 
01 – Folha de color set fantasia (estampa); 

 
02 – Folhas de papel crepom (roxo e branco); 
01 – Feltro amarelo, 1m; 
01 – Jogo da memória (para idade do aluno); 
02 – Marca texto (cores variadas); 
01 – Pasta de plástico com elástico; 
01 – Pasta c/ elástico fina; 
01 – Pacote de papel couche fosco, tamanho A4, 
50 folhas, 180 g/m², cor branca; 
01 – Pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 
branco; (Chamequinho) Motivo: outras marcas 
enroscam as folhas no momento da impressão. 
03 – Pastas com trilhos; 
04 – Pacotes de bexigas (azul e amarela); 
01 – Pasta catálogo c/ 30 plásticos; 
01 – Tela para pintura 20x30cm; 
01 – Tecido algodão, 1m (cor variada); 
01 – TNT, 2m, cor verde; 
01 – TNT, 2m, cor laranja; 
01 – TNT, 2m, cor azul. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lista de materiais para 2023 – 5º ano E.F. 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais que permanecerão no colégio deverão ser entregues 

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada 

com nome e série do(a) aluno(a). 

 
 

01 - Apontador com depósito; 
02 – Borrachas macias médias (reposição 
individual); 
03 – Canetas esferográficas, (azul, verde e preta); 
01 – Caixa de caneta hidrocor, ponta fina - 12 
cores; 

 
 
 

 
 

 
01 – Caixa de lápis de cor – 24 cores; 
01 – Caderno universitário de caligrafia, capa 
dura; 
01 – Corretivo de fita; 
01 – Calculadora; 
01 – Cola bastão; 
01 – Dicionário Escolar da Língua Portuguesa 
 (Nova ortografia); 
01 – Estojo grande com três repartições; 
02 – Lápis grafite HB; 
02 – Lápis grafite 6B; 
06 – Lápis grafite nº02 (reposição individual); 
01 – Régua de 30cm rígida; 
01 – Régua de 20cm (estojo); 
01 – Squeeze 500ml (uso diário); 
01 – Tesoura sem ponta; 
Obs. No caso da criança ser canhota, comprar 
tesoura específica. 
01 – Tubo de cola 110g (bico fino). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de paradidáticos para 2023 – 5º ano 

Os paradidáticos deverão ficar em casa até a solicitação da 

professora via agenda.

1º Trimestre 
Livro: O menino maluquinho – Autor: Ziraldo 
Livro: Uma ilha a mil milhas daqui – Autor: Jonas Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2º Trimestre 
Livro: Malala – A menina que queria ir para a escola – Autor: Adriana Carranca 

 

 

 

 

 

3º Trimestre 
Livro: Cara ou coroa? – Autor: Fernando Sabino 

 

 

  

 

 

 


