
Lista de materiais para 2021 – 5º ano 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 

01 – agenda com uma página por dia útil; 
01 – apontador com depósito; 
02 – borrachas macias médias; 
04 – cadernos brochuras, capas duras, grandes 
com 60 folhas internas sem estampa; 
01 – caixa de caneta hidrocor; 
03 – canetas, sendo 01 azul, 01 vermelha e 01 
preta; 
01 – caixa de lápis de cor; 
02 – marca texto; 
01 – estojo grande com três repartições; 
01 – régua de 30 cm rígida; 
02 – E.V.A. glitter; 
05 – lápis grafite ou lapiseira 0,7mm; 
01 – pasta de plástico com elástico; 
100 – folhas de papel sulfite A4 branco; 
(Chamequinho) 
MOTIVO: OUTRAS MARCAS ENROSCAM AS 
FOLHAS NO MOMENTO DA IMPRESSÃO. 
01 – tubos de cola 110g; 
01 – cola bastão; 
20 – folhas de sulfite A3; 
01 – caixa de ecogizes de cera; 
03 – pastas com trilhos; 
01 – rolo de barbante, pequeno e colorido; 
01 – bloco de real paper colorido; 
01 – bloco de canson branco; 
01 – tesoura sem ponta; 
01 – caixa de cola colorida; 
01 – calculadora; 
01 – Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – 
Academia Brasileira de Letras; 
01 – atlas geográfico da Editora Ática; 
01 – cartolina branca; 

02 – Papéis cartão (01 rosa e 01 branco); 
02 – Color set (01 rosa e 01 branco); 
02 – E.V.A. lisos (01 laranja e 01 roxo); 
02 – Papéis crepons (01 roxo e 01 branco)  ; 
50cm de algodão cru; 
10 – botões grandes; 
50 cm tecido de algodão estampado;  
1 m de papel pardo Kraft; 
10 envelopes saco; 
01 – Pacote de bexigas; 
01 – Flauta Doce Germânica YAMAHA; 
01 – Pasta Catálogo c/ 30 plásticos; 
01 – Prancha plástica para natação. 
 
 
 
Livro paradidático para leitura e desenvolvimento 
em sala de aula durante o ano letivo: 
 
 
 
PROJETO    RECEITA DE FELICIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adquirir na secretária do Colégio – valor  R$80,0

50 cm – feltro amarelo; 
01 – caneta preta acrilpen (Acrilex); 
 

 

 

 

 

Receberemos somente a lista completa (com todos os materiais pedidos). 
Os materiais deverão ser entregues na secretaria nos dias 04 à 15 de janeiro de 2021. 

 
Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. 

 
Cada item desta lista contém um projeto pensado, sonhado e inspirado no desenvolvimento humano. 

 
Que venham muitos momentos de conexões!!! 

  



 

               Lista de materiais para 2021 – 5º ano 

1º Trimestre 
Livro: O cavaleiro das palavras – Autor: Luis Antônio Aguiar 
Livro: Charles na escola de drações – Autor: Alez Cousseau e Philippe-Henri Furin. 
Livro: Onde tem bruxa tem fada.... – Bartolomeu Campos de Queirós 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2º Trimestre 
Livro: O mistério do sumiço do Velho Chico – Autor: Socorro Racerda 
Livro: Malala – A menina que queria ir para a escola – Autor: Adriana Carranca 
Livro: Contos para enganar a morte – Autor: Ricardo Azevedo 
Livro: Nas ruas do Brás – Drauzio Varella 

 

3º Trimestre 
Livro: O diário do Lelê – Autor: José Roberto Torero  
Livro: Cara ou coroa? – Autor: Fernando Sabino 
Livro: Judy Moody: A garota detetive – Autor: Megan Mc Donald 

 

 

  

 

 

 

 

 


