
Lista de Material 2020                                                                          

5° ano - Ensino Fundamental 
- Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na frente). 
- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, Matemática, 
Inglês. (Entregue no início das aulas). 
 
- Para acompanhar as aulas de Música: 

 01 flauta doce Barroca (somente para alunos novos)  
Obs.: encontrada em lojas de instrumentos musicais. 

 01 pasta catálogo preta com 50 plásticos grossos 
 
- Para acompanhar as aulas de Inglês: 

 01 aderno capa dura pequeno (50 folhas)  
Obs.: poderá ser usado o mesmo do 4° ano, apenas trocando-se a etiqueta. 

 
- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 

 01 foto da criança recente tamanho 10x15cm 
 01 caderno universitário de capa dura com 96 folhas para o portfólio da Liderança 
 01 bloco de papel canson 120g/m2 – tamanho 325mm x 235mm com 8 cores 

 
- Para acompanhar as aulas de Artes: 

 01 pasta polionda preta com elástico e sem alça (2cm) 
 02 blocos de papel para desenho branco A4 – 140g/m2 com 20 folhas 
 50 folhas de papel sulfite A4 branco 
 05 folhas de papel vegetal A4 
 02 folhas de papel de seda brancas 
 06 bandejas de isopor 25x15cm 
 01 placa de acrílico transparente 20x30cm com 3mm de espessura (dica de compra: MA Plásticos 

e Borrachas – Rua Aimorés,410 – (19)2533.2777) 
 02 bisnagas de tinta à óleo de 20ml – 1 na cor preta, outra colorida 
 01 conjunto de tinta guache 6 cores 
 01 godê pequeno para mistura de tintas 
 01 pincel chato nº14 (sugestão Keramik série 121S ou similar) 
 01 pincel redondo macio nº03 ou Keramik 3/0 série 307 
 panos para limpeza dos pincéis (retalhos ou outros) 
 01 avental para as atividades com tinta 
 01 lápis 2B 
 01 lápis 6B 
 01 conjunto de canetinha hidrocor, ponta fina 
 01 caneta permanente ponta média 
 01 cola líquida 40g 
 01 pacote de palito de churrasco 
 01 colher de madeira ou bambu de 20 à 25cm (máximo) 
 02 imãs autoadesivos disco ou formato adequado para colocar atrás da concha da colher de 

madeira 
 01 bloquinho “post-it” – adesivo de 50 folhas38x50mm 
 01 aro estilo “guirlanda” em MDF cru pronto (com pendurador) – com 30 ou 32cm de diâmetro, 

borda de 6 ou 6,5cm – (dica de compra: Xodó Artesanatos – Rua Benjamim Constant,1318 – 
(19)3433.7170) 

Obs.: entregar para a professora de Artes na 1ª semana de aula. 
 

Para acompanhar as aulas do projeto Letranglo: 
 01 caderno universitário de 90 folhas 

 
 
 



 
 
Para acompanhar as aulas de Tecnologia na Educação: 

 01 pen drive 
 

- Materiais Diversos:  
 01 caderno universitário de capa dura – dividir em: Matemática / Português / História / Geografia 

/ Ciências. 
 01 bloco pautado para fichário (não comprar fichário – colocar o bloco na pasta simples, dentro 

da mochila) 
 01 agenda 2020 (espiral com um dia por página) 
 01 pasta com elástico (simples) 
 01 pasta “polionda” de 3 cm - para avaliações 
 01 pacote de folhas sulfite cores luminosas 120 g/m2 
 06 folhas de E.V.A (2 prata/2 preta/2 verde bandeira) 
 01 pacote de prendedor de madeira 
 01 pacote de bexiga amarela n°09  
 01 lápis preto n° 2 
 01 borracha macia 
 01 apontador com depósito 
 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha) 
 02 canetas “grifa texto” (preferencialmente amarela) 
 01 tesoura sem ponta 
 01 cola bastão 
 01 régua de 30 cm 
 01 estojo com zíper (3 repartições) 
 01 caixa de lápis de cor - 24 cores 
 01 calculadora (simples e sem som) 
 10 sacos plásticos transparentes (grosso) – tamanho sulfite sem nome 
 01 garrafa para água 

     * Material de uso individual que deverá permanecer com o aluno e ser reposto conforme o 
necessário. 
 
PERÍODO INTEGRAL 

 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 
 01 “nécessaire” com creme dental, escova de dente, escova ou pente de cabelo e toalhinha de 

mão 
 01 travesseiro pequeno com fronha (não aceitaremos travesseiros grandes) 
 50 folhas de sulfite 
 01 cartolina branca 
 01 caderno brochura pequeno 48 folhas 

 
- Material de apoio: 

 Mini dicionário da Língua Portuguesa (Sugestão: Silveira Bueno Editora FTD 3ª Edição 2016) 
 Novo Atlas Geográfico do Estudante, Gisele Girard e Jussara Vaz Rosa, FTD  

 
- Livros Paradidáticos: 
1° Bimestre 

 Clarice Bean tem um problema 
Autor: Lauren Child 
Editora: Ática 

 
2° Bimestre 

 De braços para o alto 
Autor: Drauzio Varella 
Editora: Companhia das Letrinhas 
 
 
 
 



 
 
3° Bimestre 

 Um detetive muito louco 
Autor: Nilton Tornero 
Editora: Moderna 

 
4° Bimestre 

 Cara ou Coroa (Col. Para Gostar de Ler - Junior) 
Autor: Fernando Sabino 
Editora: Ática 
 
CULTURA INGLESA 

 01 caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
 glitter escolar 3g (6 cores sortidas) 
 03 potes pequenos de massa de modelar (vermelho/ azul/ amarelo) 
 01 pasta com grampo plástico vermelha 
 O1 envelope 25x29cm 
 01 bloco de A4 de papel colorido  
 03 folhas de papel crepom (cores sortidas) 
 02 cartolinas brancas  
 02 folhas de EVA (cores sortidas) 

 
- Observações: 

1- Entrega do material e reunião pedagógica: dia 23 de janeiro às 14h. 
2- Início das aulas: 27 de janeiro 
3- Horário das aulas: das 13h15 às 17h45 
4- Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho. (Obs.: não 

aceitaremos uniformes com alterações de modelo, cor ou logotipo da escola. 
 


