
LISTA DE MATERIAL - 2023

Ensino Fundamental – 5º ano

Material de “Uso Pessoal” (deve ficar com o aluno, com o seu nome marcado)
Qtd Unidade Material
01 un. Pasta Polionda – de 2 cm – (qualquer cor)
01 un. Pasta de plástico – fina – com elástico – (qualquer cor)
01 un. Calculadora simples (reutiliza a do ano anterior)

01 un. Estojo contendo: 04 lápis pretos nº 2 ou lapiseira 0,7 / 01 apontador com reservatório / 01
borracha / 02 canetas: (01 azul e 01 vermelha) / 01 corretivo / 02 grifa textos amarelos.

01 un. Régua de 30 cm – acrílica – (transparente)
01 un. Compasso
01 caixa Lápis de cor – c/ 12 cores –
01 conjunto Canetas hidrocor – c/ 12 cores –
03 un. Cola bastão – 10 gr –
01 un. Tesoura s/ ponta   (gravar o nome)
10 un. Sacos plásticos A4 – sem furo – (p/ organização do material pessoal em classe)

CADERNOS

03 un. Caderno tipo “Universitário” – c/ 100 fls. – (01 Português / 01 Matemática / 01 História, Geografia e
Ciências). (s/ folhas serrilhadas)

01 un. Caderno tipo “Universitário” – c/ 100 fls. – (Inglês) – (pode ser o do ano anterior)
01 un. Caderno de capa dura – pequeno – c/ 100 fls. – (agenda)
01 un. Pasta preta – c/ 10 plásticos – (Redação)

LIVROS DIDÁTICOS
●Inglês

INSTA ENGLISH STUDENT'S BOOK - 1A - ISBN: 9786557520086 Editora Macmillan

LIVROS PARADIDÁTICOS:
● Felpo Filva - Eva Furnari - Editora Moderna - ISBN: 8516073408
● Cavalos Assombrados – A turma dos Tigres – Thomas Brezina - Ed. Ática – ISBN: 978850815130-1
● O caso arrepiante do esqueleto Astolfo- Jonas Ribeiro/Telma Guimarães- Editora do Brasil- ISBN: 978851008532-8
● Malala - A menina que queria ir para a escola. – Adriana Carranca – Ed. Companhia das Letrinhas – ISBN: 978-857406-670-7

Material Pedagógico

● Material Didático: Material Geekie One
Timbrado Mater Dei

Serão encaminhados para sala de aula, em janeiro. Valor da aquisição, conforme circular específica.

IMPORTANTE:
● O material acima mencionado deve ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e Ano e entregue para a professora

da sala no primeiro dia de aula.
● Lembramos que, no decorrer do ano letivo, alguns itens desta lista poderão acabar e precisarão ser repostos.

Na ocasião, enviaremos pedido para reposição.
● Não descartem materiais que podem ser utilizados: cadernos em bom estado podem e devem ser

reaproveitados no ano seguinte. É possível fazer uma separação com desenhos ou marcadores.
● Tesouras, lápis de cor, mochilas e lancheiras, devem seguir o mesmo critério.

INÍCIO DAS AULAS:
▪ Dia 26 de janeiro de 2023.

Unidade São José dos Campos


