
 

 

Relação do Material Escolar 

2023 

  5º Anos  

    • um caderno grande (48 folhas) capa dura, para produção textual (com margem e identificação). 

    • um caderno grande (96 folhas) sem espiral, capa dura, com margem (o mesmo utilizado no 4º ano para as aulas  de inglês) 

• cinco cadernos grandes (96 folhas), encapados, com margem (para geografia, história, ciências, português e matemática) 

• um caderno grande capa dura e sem espiral (96 folhas) para Religião (com margem e identificação). 

• um caderno grande capa dura (48 folhas) (com margem e identificação) para o projeto “Eu um ser de convivência e 

aprendizagem” 

• um caderno grande capa dura (48 folhas) para Filosofia (com margem e identificação) (o mesmo utilizado no 4º ano) 

       • um dicionário de Língua Portuguesa atualizado 

• três lápis grafite 

• 3 blocos de post it 

• duas canetas azuis 

• duas canetas coloridas 

• duas canetas marca texto 

• um apontador 

• um lápis 6B 

• uma régua de 30cm e uma de 15cm 

      •  1 par de esquadros – transparente (1 de 45º e outro de 60º) 

• uma caneta azul ball frixion (tinta apagável) 

      ● 1 pote de tinta guache nas cores (azul, branco, preta, verde, vermelha, laranja, roxa) 
• uma borracha branca macia 

• uma caixa de lápis de cor 

• um jogo de canetas hidrocor 

• uma tesoura sem ponta 

• um tubo de cola pequena 

     ● 1 cola gliter colorida 

• Jogos de tabuleiro (Xadrez, Torre de Hanói, Torre equilíbrio, Trilha) 

• 2 folhas de EVA coloridas 

• 1 folha de EVA com gliter 

• 20 folhas de sulfite 60 A3, branca 

• 20 folhas de sulfite 60 A4 branca 

• 20 folhas de sulfite 60 A4 coloridas 

• 5 folhas de Papel fotográfico 

• Pasta sanfonada A4 com 12 divisões 
 

  • SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas básico. Editora Ática. 

• Uniforme escolar: O uso do uniforme é obrigatório durante todas as atividades escolares. (Disponível na loja da URI (prédio 7). 

• Kid’s Box 4 – Updated 2nd ed. – Pupil’s book e Activity book – Versão Britânica. Editora: Cambridge University Press - 

(Disponível na loja da URI- prédio 7). 

• Apostilas do Positivo (volume 1, 2, 3, 4) (Disponível na loja da URI (prédio 7). 
 

OBSERVAÇÃO: Não é permitido o uso de material fotocopiado ou já usado por outro aluno. 
 



Todo material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a). 


