LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO – 2017
MATERIAL DO SISTEMA POSITIVO
MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA:
(Identificado com o nome do aluno)
1 caderno para cada matéria (poucas folhas) ou pode ser apenas um, com divisória para cada
matéria (Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Ensino Religioso, História, Geografia, Artes,
Língua Inglesa).
1 estojo com lápis, borracha, caneta, canetão, cola bastão, tesoura, régua de 30 cm, apontador,
1 transferidor e 1 compasso simples.
1 caixa lápis de cor (aquarela)
Aurélio Júnior – Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. Editora Positivo. (Quem adquiriu no
ano anterior, poderá usar o mesmo)
Obra: “A Terra dos Avôs”, de José Ricardo Moreira OU “310 perguntas que eu nunca fiz ao meu
avô”, de Fernando Bonassi.
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA:
6 cartolinas
1 jogo de canetinhas
2 pincéis atômicos
1 pasta com 25 plásticos para guardar
trabalhos.
1 pasta plástica transparente e com
elástico;
1 bloco rascunhos – cálculos auxiliares
70 folhas sulfite 60 brancas
1 caderno de pauta musical
1 pincel nº 4
20 folhas A3

1 pacote com 20 folhas coloridas
35 folhas pautadas
1 caixa de tinta guache
1 cola branca
1 pacote de lantejoulas coloridas
Giz de cera
2 rolos de papel celofane
2 folhas de E.V.A
50 folhas A4 brancas (gramatura fina)
1 cx de sapato para organizar materiais
1 rolo (pequeno) de espuma para
pintura

MATERIAL PARA FICAR EM CASA:
1 jaleco branco com manga longa e com identificação.
Projeto Autor Presente 2017:
Após o início do ano letivo 2017 será solicitada uma obra literária referente ao “Projeto Autor
Presente” e uma obra literária para o Projeto “Biblioteca de sala de aula”.
ATENÇÃO: No dia 13/02/2017 é nosso retorno, aula das 7h 40min às 11h 50min.
É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME ESCOLAR COMPLETO, DIARIAMENTE, INCLUSIVE O
MOLETOM COM EMBLEMA DA ESCOLA.

