
Lista de Material / 2022                                                             
 

5° ano - Ensino Fundamental 
 
- Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na frente). 
 
- Material Apostilado Anglo com as disciplinas de Português, Geografia, História, Ciências, Matemática, 
Inglês. (Entregue no início das aulas). 
 
- Materiais Diversos:  

 01caderno universitário de capa dura – dividir em: Matemática / Português / História / Geografia / 

Ciências. 

 01 bloco pautado – colocar o bloco na pasta simples, dentro da mochila) 

 01 agenda 2022 espiral com 1 dia por página  

 01 pasta com elástico (simples) – para eventuais comunicados/ atividades 

 01 pasta “polionda” de 3 cm - para avaliações 

 01 lápis preto n° 2 

 01 borracha macia 

 01 apontador com depósito 

 02 canetas esferográficas (azul e vermelha) 

 02 canetas “grifa texto” (preferencialmente amarela) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 cola bastão 

 01 régua de 30 cm 

 01 estojo com zíper 3 repartições 

 01 caixa de lápis de cor 24 cores 

 01 calculadora (simples e sem som) 

 01 pasta catálogo (para projeto Educação Financeira) – etiquetada com 20 plásticos 

 10 sacos plásticos transparentes sem furo (grosso) – tamanho sulfite sem nome 

 01 garrafa para água 

 Materiais diversos do estojo: lápis grafite, borracha, apontador, tesoura sem ponta, cola bastão, 

lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas. 

     Obs.: Material de uso individual que deverá permanecer com o aluno e ser reposto conforme o 

necessário (tudo etiquetado). 

 

- Material de apoio: 

 Mini dicionário da Língua Portuguesa (Sugestão: Silveira Bueno Editora FTD 3ª Edição 2016) 

 Novo Atlas Geográfico do Estudante, Gisele Girard e Jussara Vaz Rosa, FTD. 

 

- Para acompanhar as aulas de Inglês: 

 01 envelope 25x29cm 

 

- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 

 01 caderno colegial 177x240mm para o portfólio da Liderança. 

Obs.: caderno solicitado somente para alunos novos. Alunos Anglo podem manter o Caderno de 

Liderança do 4° ano, apenas trocando-se a etiqueta. 

 

 

 



 

- Para acompanhar as aulas do projeto Letranglo: 

 01 caderno universitário de 90 folhas 

Obs.: caderno solicitado somente para alunos novos. Alunos Anglo podem manter o Caderno do 

Letranglo do 4° ano, apenas trocando-se a etiqueta. 

 

- Para acompanhar as aulas de Artes: 

 01 pasta polionda com elástico de 2 a 3cm de altura 

 01 caderno para desenho com 48 folhas brancas- formato aproximado 27,5x20cm 

 01 bloco de papel desenho A4 branco 140g/m2 com 20 folhas 

 04 folhas de papel kraft A4 200g/m2 

 01 caneta hidrográfica preta ponta grossa (estilo Pilot 850 Junior)* 

 01 caneta hidrográfica preta ponta fina (estilo Office Pen 1.0mm Pilot)* 

 01 conjunto de tinta guache 6 cores 

 01 godê pequeno para mistura de tintas 

 01 pincel chato largo macio 

 01 pincel redondo fino macio (para pintura detalhes) 

 01 pacote de pano multiuso  

Lembrança para Dia das Mães:  

 01 caneca branca lisa (sem estampas)  

 01 verniz vitral colorido acrilex 37ml 

 01 par de luvas descartáveis para a criança 

Lembrança para Dia dos Pais: 

 01 bloquinho de notas com capa dura, sugestão 12x18cm (não importa a estampa – será 

customizado) 

 01 folha de EVA xadrez, quadriculada ou outra estampa preferida do pai 

 06 unidades de botões do mesmo modelo e cor 

 01 cola líquida branca pequena (35 ou 40g) 

* Manter no estojo as canetas de ponta grossa e ponta fina pretas. 

Obs: apenas os materiais solicitados para dia das mães e dia dos pais serão armazenados na escola. 

Enviar estes materiais separados, cada kit em um saco plástico tamanho sulfite, etiquetados com o 

nome completo do aluno e turma. 

O restante dos materiais do 5° ano não será armazenado na escola, portanto é de responsabilidade 

do aluno levar nas aulas de artes seu material. Não é necessário carregar toda a quantidade de 

papéis para cada aula, manter o caderno para desenho e 2 folhas dos outros papéis na pasta. 

 
- Para os alunos que optaram pelo Período Integral: 

 01 pacote de pano multiuso  

 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 

 01 travesseiro com fronha 

 01 necessaire pequena com escova de dente, creme dental, toalhinha de mão, pente ou escova 

de cabelo 

 01 pacote de sulfite 

 01 cartolina branca 

 
- Livros Paradidáticos: 
1° Bimestre 

 Dinheiro compra tudo? 
Autor: Cassia D`Aquino 
Editora: Moderna 
 
 
 



 
 
2° Bimestre 

 Um detetive muito louco 
Autor: Nilton Tornero 
Editora: Moderna 

 
3° Bimestre 

 Coraline 
Autor: Neil Gaiman 
Ilustrador: Chris Riddell 
Editora: Intrínseca 

 
4° Bimestre 

 De braços para o alto 
Autor: Drauzio Varella 
Editora: Companhia das Letrinhas 

 
- Observações: 

 Início das aulas: 24/01/2022 
 Horário das aulas: das 13h15 às 17h45 
 Reunião Pedagógica: dia 22/01/2022, das 9h às 10h 
 Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho 

 


