LISTA DE MATERIAIS – 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2019
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome
do aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega).






01 resma de papel ofício;
04 envelopes branco 26x36 (tamanho ofício);
01 livro ata – 50 folhas para o projeto (com nome);
01 bloco de papel canson (folhas amarelas);
01 bloco de papel color set;

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














01 caderno de capa dura grande 100 folhas (Português);
01 caderno de aritmética quadriculado grande para matemática (quadrinhos 7X7mm);
01 caderno capa dura grande 100 folhas (Natureza e Sociedade);
01 caderno capa dura pequeno 50 folhas – (Inglês);
01 estojo completo (com lápis de cor);
01 tesoura sem ponta (com nome);
01 régua (com nome);
04 colas 90 g (para uso pessoal);
01 compasso (simples);
01 transferidor;
01 caneta “marca texto”;
01 caneta (azul ou preta);
Minidicionário da língua portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – Silveira Bueno – Editora FTD –
(importante);

Livro Didático: (deverá ser adquirido em papelaria ou editora)


Artes: Arte e Habilidade – 5ºano - Autoras: Angela Anita Cantele / Bruna Renata Cantele – IBEP
/ FTD

Livros – Literatura:
Manual de Desculpas Esfarrapadas - Autor: Leo Cunha - Editora FTD
Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás - Autora: Mirna Pinsky - Editora FTD
O cavalo transparente - Autora: Sylvia Orthof – Editora FTD
Que Planeta é esse? - Autora: Regina Coeli Rennó – Editora FTD








“IMPORTANTE: para evitar transtornos com a falta do livro de literatura os mesmos deverão
ser entregues (devidamente nomeados) na primeira semana de aula para professora de
Português.

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 28/01/2019.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a) aluno (a) e
das disciplinas citadas.
Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas
no decorrer do ano letivo.

