
 

 
               
 

5º ano EFI- Lista de Material Escolar Individual - Ano Letivo 2020 
 

-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Português  
-2 cadernos universitários, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para 
Matemática  
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para História e 
Geografia 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Ciências 
-1 borracha  
-2 lápis grafite nº 2, ou lapiseira 0,7 ou 0,9  
-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado 
-1 apontador com depósito  
-1 régua de plástico transparente ,15 cm  
-1 transferidor de 180º 
-1 tubo de cola líquida escolar 90g  
-1 tubo de cola em bastão, 40g 
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores  
-1 caixa de lápis de cor - 12 unidades  
-1 caneta esferográfica de cada cor: azul, verde, vermelha e preta 
-2 canetas grifa-texto (amarela e verde).  
- Marcador de página adesivo, reposicionável (tipo Post-it flags-1,5cm de largura- 100 fls)- cores 
sortidas 
- Corretivo líquido ou fita corretiva  (4mm, aproximadamente) 
-1 estojo único que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, caneta 
hidrocor...  
-1 pasta fichário  com 50 plásticos – verde – para produção de texto*  
-1 pasta fichário  com 40 plásticos – amarelo – para avaliações* 
-1 pasta fichário com 20 plásticos – transparente – para atividades diversas* 
-1 pasta fichário  com 40 plásticos – cinza – para Ensino Religioso*  
-2 gibis novos 
-1 revista Recreio ou Numerox ou Cruzadinhas 
-1 pen drive (mínimo 2 GB) para as aulas de Tecnologia Educacional 
-1 Fone de ouvido (material de uso pessoal a ser levado nas aulas realizadas nos Laboratórios de 
Informática), com entrada padrão universal (P2), não pode ser Bluetooth.  
 
 
Observações:  *utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado. Há vários itens adquiridos no 
ano anterior. Os alunos poderão reutilizá-los. 
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ARTES  

-1   tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex** – camurça - nº 525 ou Decorfix** Fosca 60 ml 
nº 423 
-1   tela painel 30x30cm x 3cm – Chassis duplo     
-1   caneta com tinta permanente com ponta média 2.0 mm – Preta  
-1   metro de fita de tecido estampada – qualquer estampa e espessura 
-1   tubo de cola branca líquida–110g 
-1   batedor de espuma – Condor* – nº 06  
-1   pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 20 
-1  pincel achatado artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 24 
-1  folha de EVA BRILHO nas cores prata e dourada                                      
 
Observação importante:   
* somente essa marca é comercializada 
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água 
- Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá ser identificada e cada 
material  dentro dela, com  nome completo e série do aluno. 
- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura 
específica para canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno (ficará na 
sala de Artes). 
 

 
MÚSICA  

 
-1 pasta fichário, com 20 plásticos – vermelha – para Música* 
-1 flauta doce soprano (sugestão: Yamaha Germânica*) 
-1 lápis grafite 2B  
-1 borracha escolar branca simples macia. 
 
*utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado 

 
INGLÊS  

 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Inglês 
-50cm de fita de cetim cor de laranja (1,0cm de largura) 
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LIVROS  
 

   

Plataforma Matific
Matific é um programa de matemática online vencedor de prêmios, 
alinhado ao currículo escolar de seus filhos. Suas atividades de 
matemática divertidas, interativas e educacionais darão o impulso 
necessário para um resultado excelente na escola. Valor: R$ 45,00 a 
ser pago mediante boleto bancário a ser emitido pelo colégio.
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OBSERVAÇÕES:  
-As marcas dos produtos servem apenas como referência. 
-Os materiais deverão ser entregues, pelos pais, no dia 24/01/2019 (consultar a tabela abaixo). 
-Todos os livros deverão vir identificados com o nome completo do aluno (letra de forma maiúscula) e em sacola à 
parte. 
-Todos os materiais deverão estar etiquetados com nome, série e matéria a que se destinam. 
-Todos os materiais que forem perdidos, danificados ou que acabarem no decorrer do ano, deverão ser repostos. 
-A agenda será fornecida pelo colégio. 
-As pastas tipo Clear Book deverão vir com os envelopes plásticos, de acordo com o solicitado. 
-É fundamental que todas as peças do uniforme sejam identificadas com o nome do aluno. 
 

É um programa de formação humana, ministrado pela 
Orientação Educacional e Professor de Ensino Religioso na 
grade regular. Este material será adquirido diretamente do 
fornecedor que fará plantão na escola no início do ano letivo. 
Valor de R$188,00, dividido em até 6 vezes no cartão.

É um programa de formação socioemocional, na grade regular. 
A licença de uso deste material será adquirido diretamente do 
fornecedor, via site, e entregue no endereço do aluno. O endereço 
do site será publicado brevemente. Valor de R$188,00, dividido 
em até 6 vezes no cartão.

PROGRAMA SEMENTE
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