
 

LISTA DE MATERIAIS 2022 – 5º ANO 

 

 3 cadernos universitários, grandes, com brochura, de 100 folhas 

 01 caderno universitário de 50 folhas para as aulas de Inglês 

 01 caixa de lápis de cor grande (24 cores) 

 02 lápis preto número 02 

 01 jogo de canetas marca texto 

 01 caneta azul 

 01 caneta preta 

 01 caneta verde 

 01 apontador com depósito 

 01 borracha (grande e macia) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua de 30 centímetros 

 01 cola em bastão grande 

 01 tubo de cola líquida grande 

 02 pincéis (01 fino e 01 grosso) 

 01 pote de massa de modelar soft (250 gr.) 

 02 folhas de EVA decoradas 

 02 folhas de EVA lisas 

 01 bloco de papel “canson” A4 

 01 bloco Criativo com 32 folhas, 8 cores 

 01 caixa de lenço de papel 

 01 pacote de “perflex” 

 01 estojo com duas repartições 

 01 pasta azul plástica (polionda) grossa, com elástico 

 01 pasta catálogo (preta) com 50 saquinhos 

 01 avental de plástico ou 01 camiseta grande (para as aulas de Educação Artística) 

 02 revistas para recortes 

 01 livro de leitura infanto-juvenil (de acordo com a idade da criança) 

 01 gibi 

 01 dicionário da Língua Portuguesa (Michaelis, Aurélio, FTD...) 

 01 dicionário da Língua Inglesa (Michaelis, Oxford, FTD...) 

 Livros de leitura que serão trabalhados em 2022: 

1º) Alice no país da mentira 

      Pedro Bandeira – Ed. Ática – Série Vaga-lume Junior 

2º) A terra dos meninos pelados 

       Graciliano Ramos  – ilustrações de Jean-Claude Ramos Alphen – Ed. Editora Galera – Série 

Junior. 
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