
Lista de materiais 2020 

Fundamental I 
 

                                                                    5º ano / 2020 

Material de uso diário (ter sempre na mochila ou 
quando solicitado): 

03 cadernos de 50  folhas capa dura pequeno (para 
Inglês, Educação Religiosa  e Filosofia). 

 05 cadernos de 96 folhas universitário 

01 jogo de canetas hidrocor - ponta fina (12 cores) 

01 caneta permanente preta ponta fina 

01 tubo de cola branca 

01 tubo de cola para E.V.A. 

01 cola bastão 

01 borracha branca macia 

01 régua de 30cm (rígida) 

03 lápis para escrita diária 

02 canetas esferográficas (azul e preta) 

01 conjunto de canetas coloridas 

01 apontador com reservatório 

01 caixa de lápis de cor 

01 tesoura sem ponta (pequena de boa qualidade) 

01 caneta marca texto 

01 monobloco para produção textual  

 

 
 
 

Material a ser enviado gradativamente para a escola: 
 
01 Dicionário da Língua Portuguesa atualizado 
01 Dicionário Inglês/Português - Português/Inglês 
50 folhas de desenho tamanho A4 
02 folhas milimetradas (Geografia) 
01 bloco dobracor 
05 folhas de desenho brancas A3 (SEM ENROLAR) 
02 folhas quadriculadas ( Matemática) 
01 fita crepe de largura média 
02 pincéis (01 grosso e 01 fino) 
02 revistas com gravuras amplas para recorte 
01 cola colorida glliter (qualquer cor) 
01 pacote de lantejoula (qualquer cor) 
01 conjunto de têmpera (6 cores) 
02 tintas relevo (qualquer cor) 
01 caixa de camisa forrada e com identificação na 
lateral, para Artes)  
01 cola silicone líquida 
02 livros de literatura e 2 gibis que tenham em casa  
02 folhas de E.V.A. (qualquer cor) 
01 caixa de giz de cera 

02 pastas com elástico tamanho ofício  

01 caderneta para Artes 

02 CD velhos  

02 refis de cola quente finas  

01 pen drive 

 

 

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Primeiro trimestre: LOBATO, M. O Picapau Amarelo, Editora FTD 

 Segundo trimestre: VIEIRA, Isabel. Família Online, Editora Moderna 

 Terceiro trimestre:  CARROLL, L. Tradução Ligia Cademartori Alice no País das Maravilhas,Editora FTD 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/ 

o (no cadastro do aluno: Nível: EF1 – Série: 5º ano) 

 FTD:  

o Inglês: Brick by Bryck 5 / StandFor 

* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.                                                                                                                                                                     

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 

Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior. 

OS materiais deverão ser GUARDADOS EM CASA, E SOMENTE ENVIADOS À ESCOLA QUANDO SOLICITADO PELA PROFESSORA. 

https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/

