
                             - Vargem Grande Paulista 

LISTA DE MATERIAL – Ano letivo 2023 – 5º ano 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
(Material de uso individual do aluno, deve-se montar o 
estojo e o material extra deverá ser guardado em casa e 
reposto sempre que houver necessidade) 
 

01 estojo duplo com zíper 
05 Lápis preto triangular nº02 (Boa qualidade) 
01 Lápis grafite HB bem macio 
01 caixa de lápis de cor 24 cores (Boa qualidade) 
03 canetas esferográficas )01azul, 01 vermelha e 1 preta) 
02 Apontadores de plástico com depósito (Boa qualidade) 
02 Borrachas brancas 
01 Tubo de cola branca 90grs 
02 Tubos de cola bastão grande (Boa qualidade) 
01 Tesoura sem ponta com nome (se canhoto, tesoura 
para canhoto) 
01 Régua em acrílico (30cm) 
03 Caneta marca texto (cores variadas) 
01 caderno universitário 01 matéria (100 folhas) 
01 Jogo de caneta hidrocor 12 cores 
20 sacos plásticos A4 
05 folhas de EVA (sendo: 2 lisos, 2 fantasias e 01 
atoalhado) 
01 Caneta permanente ponta média PRETA 
05 folhas de acetato 
05 folhas de papel vegetal 
 

MATERIAL DIDÁTICO SUPORTE(Individual) 
01 Mini Dicionário Aurélio- Língua Portuguesa (REVISADO 
COM A NOVA ORTOGRAFIA) 
01 Dicionário de Inglês-Portugues-Larouse 
01 Livro de história (compatível à idade) 

 

MOMENTO MAKER 
1 motor DC 
1 bateria moeda 
1 pacote de canudo de papel 
6 leds cores da sua preferência 
1 caixa de clips (pequena) 
1 lápis grafite 6B 
1 suporte para 2 de pilhas AA 
2 pilhas AA 
1 botão liga e desliga (chave gangorra) 

MATERIAL DE PAPELARIA 
500 Folhas de sulfite A4 branco 
02 Folhas de papel cartão  
03 folhas de papel color set fantasia (cores variadas) 
05 Sacos de plástico grosso ofício 
01 Fita crepe fina 
01 Bloco de canson A3 
01 Bloco de canson A4 
03 cartelas de strass 
10 folhas de papel vegetal 
03 durex fantasia 
12 refis de cola quente (fino e grosso) 

10 saquinho de celofane 25x10 
10 Saquinhos de celofane 30x40 
05 plásticos para plastificadora A4 
03 Plásticos (Transparente e preto - frente e verso) para 
encadernação - material de apoio escolar. 
03 Espiral (unidade) para 150F 
05 folhas de papel fotográfico  
 
ARTES 
01 Tela para pintura 30x40 
01 camiseta de adulto com o nome do aluno 
Revista de jornais velhos 
01 tubo de cola branca 90gr 
01 cola bastão grande 
02 metros de TNT 
03 potinhos de gliter 
01 rolinho de fita de cetim 2 cm 
01 rolinho de fita de cetim fininha 
02 pinceis nº 10 e 16 
01 jogo de cola relevo 
 

OBS.: OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER SOLICITADOS AO 
LONGO DO ANO CONFORME NECESSIDADE E DE ACORDO COM 
OS PROJETOS DAS AULAS. 

 
MATERIAL DE HIGIENE 
01 Necessaire contendo: creme dental + escova de dente  
01 Caixa de lenço de papel  
01 squeeze pequeno com nome para uso diário 
 

ATENÇÃO! 
✓ O material individual é de uso diário, devendo ser identificado com nome e série sendo de responsabilidade do aluno. 
✓ Todos os materiais deverão ser marcados com o nome do aluno. 
✓ Os materiais de Artes (Exceto os de uso individual) deverão ser entregues para a professora de Artes, na primeira 

semana de aula. 

 

IMPORTANTE 
Todo material deverá ser entregue com a identificação do aluno: Nome e turma  

Entregar até o dia: 13/01/2023 
 Os materiais são ferramentas importantíssimas para uma boa aprendizagem 

 


