
LISTA DE MATERIAIS 2019 
5º ANO 

 

 3 lápis grafite pretos nº. 2 (Faber Castell) com nome; 

 3 canetas (preta, azul e vermelha) com nome; 

 1 borracha macia com nome; 

 1 pasta poliondas verde com 2cm de altura com nome para Inglês; 

 1 caderno grande azul brochura 96 folhas para Matemática; 

 1 caderno grande brochura 96 folhas para Ciências e Língua Portuguesa; 

 1 caderno grande brochura 48 folhas para História e Geografia;  

 05 folhas de papel vegetal, 3 canetas ponta fina 0,4 Bismak (preta, azul e vermelha) para mapas com nome; 

 1 agenda com data (um dia por página); 

 1 caixa de lápis de cor com 24 cores (todos com nome) (Faber Castell) com nome; 

 1 apontador de lápis com depósito com nome; 

 1 régua de 15cm com nome; 

 1 caderno brochura pequeno verde para verbos (48 folhas); 

 1 transferidor; 

 1 gabarito para geometria (régua); 

 1 pasta com elástico grande para guardar provas e trabalhos; 

 1 cola bastão Pritt grande; 

 1 minidicionário com nome; 

 1 grampeador pequeno com nome; 

 1 tesoura sem ponta (gravar o nome na galeria Gianetti) com nome; 

 2 cruzadinhas; 

 Ballet: meia (cor-de-rosa), sapatilha (cor-de-rosa), collant rosa (com COC gravado), saia de ballet (cor-de-rosa) e 
bolsinha. No dia do ballet, a criança deverá vir com o cabelo preto e coque ou com a fita rosa. O uso do uniforme 
completo é obrigatório. Tudo com nome. 

 Judô (meninos): uso obrigatório do Kimono, com COC gravado nas costas e com nome; 
 
Enviar pela agenda R$ 20,00 (vinte reais) para compra do material anual de arte. 

 
Obs.: todos os materiais deverão ter o nome do aluno em uma etiqueta ao lado de fora. Não nos 
responsabilizaremos por materiais sem nome. 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º bim: O menino do dedo verde – Maurice Druon – editora José Olympio 
2º bim: O gênio do crime – João Carlos Marinho – editora Global 
3º bim: Minhas memórias de Lobato – Luciana Sandroni – editora Companhia das Letras 
4º bim: O fantástico mistério de Feiurinha – Pedro Bandeira – editora Moderna 
Recomenda-se a compra dos livros em sebos ou nos sites: 

 www.saraiva.com.br  www.estantevirtual.com.br  www.livrariacultura.com.br 

 Sebo Estação Cultural (R. Governador Pedro de Toledo, 818 – Centro. 3422-0022/ 3422-1109) 
 
INGLÊS:  

 Poptropica English (with online world access code) Student's Book 5 e Workbook 5 (Editora Pearson). Locais de 
compra: www.sbs.com.br e www.disal.com.br ou na loja Bookspace (Antiga DISAL):  Rua Fernando Febeliano da Costa, 
1451, Piracicaba, Bairro dos Alemães. 

 1 caderno de capa dura pequeno (48 folhas) com nome na capa para Inglês. 
 
TODOS OS ALUNOS DEVEM TRAZER UM ATESTADO MÉDICO, QUE O ALUNO ESTÁ APTO A FAZER 
EDUCAÇÃO FÍSICA. O ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ 28/02/2019. APÓS A DATA, NENHUM ALUNO 
PODERÁ FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA ATÉ A ENTREGA DO ATESTADO. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 28/01/2019 
 
 
 
 
 

http://www.sbs.com.br/
http://www.disal.com.br/

