Respeito – Amizade - Excelência

5ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2021
Nota: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e entregue
no primeiro dia de aula (17/02/2021).
• cinco cadernos grandes (96 folhas), encapados, com margem (para geografia, história, ciências,
português e matemática)
• um caderno grande (96 folhas) sem espiral, capa dura, com margem (o mesmo utilizado no 4º ano nas
aulas de Inglês)
• um caderno grande (48 folhas) para Religião
• um caderno pequeno (48 folhas) para Filosofia (com margem e identificação)
• um caderno pequeno (48 folhas) para Artes (com margem e identificação)
• um gibi
• um livro infantil adequado para a idade
• um dicionário de Língua Portuguesa atualizado
• três lápis grafite
• duas canetas azuis
• duas canetas de retroprojetor 2.0
• duas canetas coloridas
• uma caneta marca texto
• um apontador
• um lápis 6B
• uma régua de 30 cm e uma de 15cm
• um corretivo ou uma caneta azul ball frixion (tinta apagável)
• uma borracha branca macia
• uma caixa de lápis de cor
• um jogo de canetas hidrocor
• uma tesoura sem ponta
• dois tubos de cola pequenos
• duas folhas de EVA
• uma caixa de modelar com 12 unidades
• uma caixa de camisa reforçada ou forrada com papel contact
• um jogo próprio para a idade
• trinta folhas de sulfite 60 A4, branca
• dez folhas de sulfite 60 A3, branca
• um saco incolor 20X30cm
• um saco incolor 15x22cm
• um pote de sorvete vazio (para as peças do jogo de xadrez)
• um pote de margarina vazio (para massa de modelar)
• um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular (o mesmo utilizado no ano anterior)
• uma sacola de papel pardo 18X9X22cm
• uma caixa acrílica transparente com seis divisórias, tamanho 14x10cm
• seis unidades de bolachas em MDF (cor cru) para porta copos, tamanho 8x8cm

Livros:
Kid’s Box 4 – Updated 2 Edition – Pupil’s Book / Activity Book

SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática.
CARRANCA, Adriana. Mallala, a menina que queria ir para a escola. Companhia das Letrinhas.
1ª Edição. São Paulo. 2015.
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