
 

 

 
   

 
 

LISTA DE MATERIAIS – 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2020 

Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula 

 
 

 05 envelopes branco 26x36 (tamanho ofício); 

 01 resma de papel oficio.  

 01 bloco papel canson (folhas amarelas); 

 01 bloco papel color set; 

 01 pasta catálogo com 50 plásticos;  

 01 massa de modelar;  

 01 caixa de tinta guache pequena.  

 

  Materiais de uso pessoal do aluno: (ficará na mochila do aluno) 

 01 caderno de capa dura grande 96 folhas (português); 

 01 caderno de aritmética quadriculado grande para matemática (quadrinhos 7X7mm); 

 01 caderno capa dura grande 96 folhas (história /geografia);  

 01 caderno capa dura grande 96 folhas (ciências);  

 01 estojo completo (com lápis de cor, conjunto de caneta hidrocor); 

 01 tesoura sem ponta (nome gravado);  

 01 régua (com nome); 

 02 colas 90 g (para uso pessoal); 

 04 canetas “marca texto” – cores diferentes; 

 01 caneta (azul ou preta); 

 Minidicionário da língua portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – Silveira Bueno – 

FTD – (importante). 

 

Livros Paradidáticos: (deverá ser adquirido em papelaria ou editora) 

 O Jeito de cada um - Autor: Edson Gabriel Garcia – Editora FTD; 

 

 Charles Chaplin, um tesouro em preto e branco - Autora: Flavia Muniz – Editora FTD; 

 

 Monteiro Lobato - O Gato Félix – Editora FTD; 

 

 O Catador de Papel - Autor: Fernando Carraro – Editora FTD. 

 

Representante FTD: Rua Pedro Celestino, 225 – Centro. Telefone: (65) 3624.2464 / 9 9201.8015. 

 ATENÇÃO: para evitar transtornos com a falta dos livros de literatura os mesmos 

deverão ser entregues (devidamente nomeados) na primeira semana de aula para 

professora. 

IMPORTANTE:  

 O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula; 

 Favor colocar o nome da criança no verso do uniforme e nos materiais; 

 Início das aulas: 27/01/2020.  


