
LISTA DE MATERIAL 2017

MATERIAIS DE ESTOJO

MATERIAIS DE USO DIÁRIO

Fundamental I – 5º ano

DESCRIÇÃOQUANTIDADE

Apontador com depósito02

Borracha branca03

Caixa de lápis de cor (24 cores)01

Jogo de caneta hidrocor (12 cores)01

Os cadernos apresentados abaixo deverão ser encapados com plástico transparente e todos 
os materiais identificados com o nome completo do (a) aluno (a) e ano. Deverão ser entregues 
na primeira semana de aula.

Os materiais apresentados abaixo ficarão sob a responsabilidade dos pais para reposição no 
decorrer do ano. Deverão vir dentro do estojo com identificação, no primeiro dia de aula.

DESCRIÇÃOQUANTIDADE

Caderno universitário espiral – 96 fls/capa dura 
(sem desenho nas folhas)

04

Dicionário de Língua Portuguesa (nova ortografia)01

Caderno de desenho (sem pauta 96 fls 15x21 ou 14x20)01

Camiseta tamanho G adulto (uso na aula de Ed. Artística)01

Avental branco – de tecido manga longa (uso no laboratório de ciências)01

Pasta plástica com elástico ofício – transparente/cristal01

Régua de 30 cm01

Lápis - preto nº 204

Tesoura sem ponta (sugerimos Mundial) / canhoto usar específica01

Tubo de cola líquida de 37 g02

Cola em bastão de 40 g (sugerimos Pritt ou Acrilex)05

Caneta esferográficas (azul, verde e preta 2 de cada)06

Régua de 15 cm01

Caneta marca-texto (1 amarela e 1 laranja)02

Gibi - novo01

Tela para pintura em tecido (20 x 30)03



MATERIAIS DE USO COLETIVO

Material para ser entregue no dia da reunião de pais:

Observação: caso necessário, esporadicamente, outros materiais poderão ser solicitados de 
acordo com os projetos desenvolvidos.

DESCRIÇÃOQUANTIDADE

Contact liso rolo transparente 2 m (sugerimos Contact)02

01

Blocos de fichário02

Caneta marca-texto laranja

01 Placas EVA cor sortida02

Massa modelar 180 g 12 cores01

Pacote de argila escolar 1 kg01

01

01 Bloco Canson A3 - 20 folhas - branco

01 Bloco criativo Cards 325 mm x 235 mm colorido (32 fls 120 g/m2)01

Pacote folha sulfite 100 folhas - 75 g01

01

01 Massa de biscuit pote (4 unidades) 200 g02

Cartolina preta01

Cartolinas brancas02

01 Bloco de desenho A4 - branco - Canson

01 Caixa palito de dente01

Caixa de grampo01

02

Caixa de clips01

01 TNT preto 2 m01

01 Caixa tinta de tecido 6 cores01

Lápis HB01

Marcador permanente preto01

Refil cola quente (fina)05

Envelope pardo (tamanho ofício)10

01 Fita fixa forte rolo 3 m. 25 mm X 2 m transparente-fina01

Collant para Ginástica Artística - cor azul marinho01

Quimono para Judô azul ou branco01

Minigramática (sugerimos Scipione)01


