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Lista de Material Escolar 

5º ano do Ensino Fundamental (10 anos) 
 
Cadernos com pauta do tipo Brochurão, sendo: 

� 01 caderno para Português 
� 01 caderno para Matemática 
� 01 caderno para Ciências 
� 01 caderno para Inglês 
� 01 caderno para Geografia e História 
� 01 caderno para Literatura 
� 01 caderno para Produção de Texto 
� 01 caderno para Ensino Religioso 
� 01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 apontador com depósito, 02 borrachas macias, 01 

tesoura (Tramontina) com pontas arredondadas e com nome gravado 
� 01 régua de 30 cm 
� 01 pasta de arquivo com elástico 
� 01 pasta catálogo preta contendo 30 plásticos 
� 01 Dicionário atualizado Aurélio Júnior – Ed. Positivo  
� 01 tubo de cola 90grs 
� 01 cola bastão 
� 01 refil de cola quente fino 
� 01 caixa de lápis de cor 12 cores 
� 03 envelopes pardos – tamanho ofício 
� 01 pote pequeno de tinta para tecido ou madeira 
� 01 revista em quadrinhos 
� 01 revista de palavras cruzadas 
� 01 folha de EVA com gliter 
� 01 pacote de Colorset 
� 500 folhas de papel Chamex A4 

 
 
        ATENÇÃO: 
 

� O material individual deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno e os cadernos 

encapados. 

� Materiais de Arte serão pedidos no decorrer do ano, de acordo com as atividades propostas. 

� Os livros literários serão pedidos no início do ano. 

� Entregar o material no primeiro dia de aula. 

 
 
AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS (SAS – SISTEMA ARI DE SÁ) 
 

Rua Padre Leonardo, 16 – Centro – (próximo ao Sindicato Metabase) Tel.: (31) 3731-3142. 
 
 
AQUISIÇÃO DO UNIFORME: 
 

Eu e Nice – Rua Benedito Quintino, 391 – Centro. Tel.: (31) 3731-5494. 
 
Braga Júnior – Av. Pres. Getúlio Vargas, 104. Tel.: 3731-4100 

 
 

 
 
 

 


