
MATERIAL ESCOLAR PARA 2020 
 

5º ANO  – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 
04 canetas esferográficas azul, preta, verde, rosa 

04 lápis pretos apontados 

01 caixa de lápis de cor 

01 estojo de canetas hidrográficas 

01 apontador  

02 borrachas  

02 tubos pequenos de cola de isopor  

01 caixa de têmperas 

01 pincel nº 14 

01 régua de 30 cm 

20 folhas de papel almaço 

50 folhas de ofício A4  

30 folhas de ofício coloridas 

30 folhas de desenho A4 peso 60g sem margem 

01 bloco ou 20 folhas de desenho A3 60g 

01 tesoura sem ponta 

01 compasso e transferidor 

01 folha de EVA colorido 

01 folha de EVA glitter  

01 régua de 15 cm para o estojo 

05 cadernos universitários de 96 folhas para Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências 

01 caderno universitário de 50 folhas para Ensino Religioso, Filosofia e Arte 

 

 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE 
 

001  toalhinha de rosto com nome 

001  pano e pote para limpar pincel   

001  garrafa plástica para água com nome 

 

 

OBRA LITERÁRIA 
 

Dicionário de Língua Portuguesa  Silveira Bueno - Editora FTD (nova ortografia)- sugestão. 

Ao longo do ano serão solicitadas as obras  literária. 

 
 

 

Observações:  
 

 O Material Didático e a agenda Escolar serão entregues na primeira semana de aula.  

 As marcas e os tipos de materiais ficam a critério dos pais/responsáveis. 

 Todo o material e as peças do uniforme deverão estar identificados com o nome do aluno. 
 Havendo necessidade, durante o ano letivo, poderá ser solicitado algum material. 

 

CALENDÁRIO INÍCIO DO ANO LETIVO 2020: 

 

 14 de fevereiro - Reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil, 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental I e 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II. Horário: 19 horas.  

 17 de fevereiro - Início das aulas para as turmas de 5º ano, às 13h 20. 


