
Lista de Material 2022                                                           

5º ano - Ensino Fundamental 

Todo o 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 e 
Inglês. (Entregue no início das aulas.). 
 
- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 
Somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o caderno de Liderança. 
 01 caderno grande brochura (capa dura) - 48 folhas verde 
Obs.: somente para alunos novos. Alunos Anglo devem manter o Caderno de Liderança. 
 
- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 marcador permanente preto 
 01 lápis 2B 
 01 pasta polionda – 5 cm* 
 01 estojo de tinta aquarela* 
 01 bloco Canson 140g A4 (repor durante o ano se necessário) 
 01 pacote sulfite 40 
 01 tela A4 
 01 vaso de barro (12 cm de altura) 
 01 chinelo branco (na numeração do papai) 
* Poderá ser usado o mesmo material do ano anterior. 
 

- Materiais Diversos: 
 01 caderno universitário – 10 matérias 

 01 caderno brochura grande - 48 folhas azul 

Obs: Não será permitido o uso de fichário. 

 50 folhas de caderno único pautadas 

 02 pastas azuis com elástico 

 01 agenda escolar 2022 (espiral com um dia por página) 14x20cm 
 01 apontador com depósito 

 01 borracha macia 

 02 colas bastão 

 01 tubo de cola líquida 90g 
 01 tesoura sem ponta com o nome da criança 

 01 caixa de lápis - 12 ou 24 cores 

 01 estojo 

 01 régua - 30 cm 

 02 canetas esferográficas - 1 azul e 1 preta 

 03 lápis pretos nº 2 

 02 marcadores de texto 

 01 dicionário da Língua Portuguesa atualizado pela nova ortografia (uso diário) 

 01 calculadora simples 

 01 gibi 

 04 folhas de EVA (3 vermelhas e 1 glitter) 
 
 



 
 01 Atlas Geográfico - Sugestões: Geoatlas básico - Maria Helena Simiele (Ed. Ática) ou Moderno Atlas 

Geográfico - Maria Lemos Ferreira (Ed. Moderna) 

Obs.: O material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  

 

- Paradidáticos: 

 Clarice Bean tem um problema 

Lauren Child 

Editora Ática 

 

 De braços para o alto 

Dráuzio Varella 

Companhia das Letrinhas 

 

 Sonho de uma noite de verão  

(VERSÃO TURMA DA MÔNICA JOVEM) 

Willian Shakespeare 

Editora Saraiva 

 

 O mistério da fábrica de livros 

Pedro Bandeira 

Editora Moderna 

 


