
 
 

 

  
Lista de Materiais Complementares 2023  

 Ensino Fundamental Anos Iniciais I  

 5° Ano 

 

Observações: • Livros e cadernos devem ser encapados e identificados, para sua 
adequada conservação; 

• O consumo de lápis, borracha, cola, cadernos, etc., depende do seu bom 
uso e cuidado. A reposição deverá ser feita conforme a necessidade; 

• Os livros paradidáticos serão solicitados ao longo do ano. 
 

Material uso coletivo • 02 folhas de cartolina lisa – cores variadas 
• 02 folhas de cartolina laminada - cores variadas 
• 02 folhas de papel cartão   
• 04 folhas de EVA – ( comuns cores variadas + 2 com glíter na cor 

vermelha) 
• 04 folhas de papel crepom - cores variadas 
• 03 folhas papel micro-ondulado estampado ou cores variadas  
• 01 pacote papel Sulfite branco – A4 - 60 kg  
• 01 pacote de papel color set - coloridas 
• 01 pacote de papel Filipinho color  
• 01 pote de tinta guache (250 ml) - cor a escolha 
• 01 revista para recorte  
• 02 revistas de cruzadinha infantil nível médio (Revista Picolé) 
• 02 vidros de cola branca 90 g  
• 02 rolos de fita – sendo 1 dupla face 19mmx30mm e 1 fita crepe  
• 01 jogo: (Cobras e escadas OU Bingo das contas OU Pega-pega tabuada 

OU Aprendendo os opostos OU Ludo OU Uno) 
Material uso individual • 01 agenda Escolar/2023- Formato 14x20  

• 01 garrafinha para água  
• 08 cadernos grandes (brochurão), pautado 96 folhas  
(português - matemática - história - geografia - Inglês - literatura -  ciências - 
FHC) sendo repostos ao longo do ano.               
• 01 caderno ortografia 60 folhas - Canarinho  
• 02 canetas marca texto: Amarela e laranja  
• 02 canetas esferográficas: azul e preta 
• 01 cola bastão  
• 01 tesoura sem ponta  
• 01 régua de 30 cm milimetrada  
• 02 transferidor escolar (180º e 360º) 
• 01 compasso  
• 01 estojo completo – (06 lápis pretos n.º 2, lápis de cor  - 24 unidades - 01 

borracha e apontador com reservatório) 
• 01 pasta catálogo com 20 plásticos  
• 01 pasta com elástico tam. A4 
• 01 minidicionário da Língua Portuguesa (Nova ortografia) 
• 08 folhas A4 papel vegetal  
• 01 calculadora de mesa 12 dígitos (12cm X 15cm). 

 
NÃO SERÃO PERMITIDOS CADERNO ESPIRAL NEM LAPISEIRA 
 



 
 

 

Arte  
MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SALA DE ARTE: 
(Favor identificá-los com o nome da criança) 
 

• 07  potes de tinta PVA fosca 37ml cada – (Cores: vermelho, 
amarelo, azul céu, verde folha, laranja, pele e branco). 

• 01 tela Artística 30x40  
• 01 pote de tinta guache (Cor: Rosa) 250 ml  
• 01 cola branca 90g 
• 01 pacote com 50 folhas de papel tamanho A3 (Cor: branco) 

gramatura 40kg ou 60Kg 
• 01 caixa de giz de cera com 12 cores (Acrilex) 
• 02 folhas de papel carbono preto  tamanho  
• 01 caneta hidrocor (Cor: preto) ponta grossa 
• 01 pincel chato nº 14 de cabo amarelo e cerdas dura 
• 01 pacote de 1 kg de argila natural para artesanato 

 

(Serão necessários para as aulas de arte: lápis de cor, canetas 
hidrocores, tesoura sem ponta, régua 30cm) 

 

 
 

 


