
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 5º EF/2020 

 

1 caderno grande de 96 folhas  
lápis preto  
caneta azul ou preta   
1 borracha  
1 régua de 30 cm  
1 apontador  
1 tubo de cola 
1 pacote de Creative Paper    
1 caixa de lápis de cor  
1 tesoura de ponta arredondada  
1 transferidor 
1 pacote de folha sulfite colorida 
1 tapetinho 
 
OBS: O material de uso individual deverá ser identificado com 

o nome e turma do(a) aluno(a). 

 

 O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint- Exupéry – Ed. 
Autêntica – 1ª Edição 

 Robinson Crusoé – Daniel Defoe  
Ed. Scipione – Reencontro Infantil 

 O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett – Ed. 34 

 
ENSINO RELIGIOSO 

Livro : “ O amor que move o mundo “ 
1 caderno grande de 96 folhas sem picote 
 

 
 

ARTES  
1  Bloco de papel canson para desenho ou sulfite 180g  
1  lápis de desenho HB ou B para esboço.  
1  lápis de desenho 6b para luz e sombra.  
1  régua 30cm  
Cola  
Tesoura sem ponta.  

Tinta guache (2 potes – escolher azul, amarelo, vermelho, 
branco e preto)  
1  compasso  
Pincéis: n° 2, n° 6 e n° 14 (um de cada)  
1  caderno para aulas teóricas.  
1  pasta ou caixa para guardar o material.  

Obs: este material deve permanecer na sala de artes da escola, 
e deve ser todo identificado. 

 

INGLÊS  
 
1  caderno de 96 folhas espiral sem picotes  
1  estojo com 02 lápis, 01 caneta azul ou preta, borracha, 

apontador, tubo de cola, tesoura de ponta arredondada  
1  dicionário: Português/Inglês - Inglês/ Português 

 

ATENÇÃO: 
 

O livro integrado do Sistema Positivo de Ensino deverá 
ser adquirido no site: www.livrofacil.net 

O material de Ensino Religioso deverá ser 
adquirido no site : www.educashop.com.br 
A agenda virtual deverá ser adquirida no site : 
www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischool
app  
 

UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório 
para todos(as) alunos(as) da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome 
e a turma do(a) aluno(a). 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Obras Literárias: 

http://www.livrofacil.net/
http://www.educashop.com.br/
http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischoolapp
http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischoolapp

