LISTA DE MATERIAIS 2019
5ºano

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor,
tragam exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta.
Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança. A
entrega do material deverá ser feita à professora, durante nossa 1ª reunião de pais.
As sacolas de material deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte
externa, para posterior conferência.

MATERIAL COLETIVO:
o 06 pastas Unha ( não serve pasta “l”)
o 01 pacote de papel Filipinho
o 02 folhas de papel colorset
o 01 revista para recorte
o 01 gibi da preferência da criança, em bom estado de conservação
o 04 folhas de cartolina
o 02 folhas de papel cartão dupla face
o 02 tubos de cola branca ( pequeno)
o 01 rolo de fita dupla face
o 01 rolo de fita durex larga

MATERIAIS INDIVIDUAIS
o 01 jogo de canetinhas (12 cores)
o 05 cadernos grande de capa dura (96 fls) etiquetado com o nome. (Português,
matemática, Ciências , História/Geografia (juntos) e produção de texto).
o 01 caderno quadriculado
o 01 estojo com zíper contendo: (lápis, caneta, borracha, apontador e lápis de cor)
o 01 garrafinha para água ou copo
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o 01 transferidor de 360°
o 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
o 01 tesoura sem ponta
o 01 régua grande 30cm
o 02 colas branca 110g
o 01 dicionário da língua portuguesa
o 01 caderno capa dura de 46 folhas ( Inglês)
o

01 caixa em MDF cru (medidas 20x20x5 de altura com tampa e divisórias)
Ex:

o 01 porta retrato em MDF cru (medidas 15x30 na horizontal)
Ex:

MATERIAL DE ARTE

o 01 kg de Argila
o 02 Bastões de cola quente (1 fino e 1 grosso)
o 10 Botões (tamanhos e cores diversos)
o 01 Borracha para desenho
o 01 Camiseta infantil branca, em tamanho maior que o número usado pela criança
(sugestão: duas medidas acima). Ou avental para uso nas aulas de arte. (Deverá
permanecer na mochila do aluno)
o 01 Caneta tipo Nanquim descartável
o 01 jogo de canetinhas hidrocor ponta fina com 12 cores.
o

01 Cola em bastão de cola 40 g
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o

01 Cola líquida branca 110ml (lavável)

o

03 Envelopes KRAFT 370x470mm

o

01 Caixa de Giz de Cera pastel oleoso (12 Unidades)

o

01 Caixa de Lápis colorido de 12 cores de boa qualidade

o

01 Lápis para desenho 3B

o

01 Lápis para desenho HB

o

01 Caixa de Lenço de papel.

o

03 Unidades de Papel Color set cor preta

o

01 Bloco de Papel para desenho (gramatura igual ou superior a 140 g/m²) tamanho
A3

o

30 cm de Tecido (Chita)

As Fotografias abaixo descritas, deverão ser entregues no primeiro dia de aula –
diretamente para a professora de Artes - devidamente identificadas:
03 Cópias de fotos que retratem momentos diferentes da vida do aluno.
01 Cópia de fotografia da família.
01 Cópia de fotografia do rosto do aluno (tamanho A4)

LIVROS DIDÁTICOS (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula.

Pagamento por boleto bancário)
o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino;
o Livro anual de Inglês do Sistema Mackenzie de Ensino;
o Livro anual de Ensino Religioso;
o Fascículos anual do Projeto de Tecnologia Educacional Lego Zoom
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LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura)

O MENINO DO DEDO VERDE (Maurice Druon Ed. José Olympio)
QUANDO A VERGONHA BATE ASAS... (Jonas Ribeiro Ed. Elementar)
EXTRAORDINÁRO - ( RAQUEL JARAMILLO-R.J. PALACIO)

o Livro: Histórias da Preta, autora: Heloisa Pires Lima,
Ilustrações Laurabeatriz. Editora Companhia das
Letrinhas. 2ª edição. 2018. (Será usado no segundo
semestre – aulas de Artes)

OBSERVAÇÃO:
A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula

