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LISTA DE MATERIAL 2022 / 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

  Manhã: 07h20 às 12h / Tarde: 12h55 às 17h30 
  

 

INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2022 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL: 
 

• Agenda escolar, modelo do Castelo - o aluno receberá com o material didático 

• 01 estojo completo (lápis, borrachas, régua de 30cm, apontador com reservatório, tesoura sem pontas  
01 marca texto); 

• 07 cadernos grandes capa dura (brochura); 04 cadernos 96 folhas (02 azuis  e 02 verdes), 03 
cadernos 48 folhas (01 verde / 01 vermelho / 01 preto) 

• 01 caderno próprio para aula de música; 

• 01 caixa de caneta hidrocor (com 12 cores); 

• 01 caixa de lápis de cor (grande, com 12 cores); 

• 01 pasta transparente com elástico (tamanho A4); 

• 02 pacotes de papel Colorset (sugestão de marca); 

• 02 tubos de cola plástica (grande – cola branca); 

• 01 compasso resistente de boa qualidade; 

• 01 rolo de durex transparente – 45mmx40m; 

• 02 blocos de desenho A 4 (liso canson); 

• 02 tubos brilhocolor (cola com gliter); 

• 01 tubo de cola de silicone; 

• 02 durex coloridos; 

• 01 conjunto de material dourado simples; 

• 01 calculadora; 

• 02 colas bastão; 

• 01 fita métrica; 

• 02 saquinhos de paetês; 

• 01 dado de 6 faces; 

• 02 revistas para pesquisa (para recorte e colagem); 

• 01 caixa com 06 unidades tinta guache; 

• 01 pote de massa para modelar 150g (soft); 

• 01 pincel chato,nº 16; 

• 01 lupa; 

• 06 envelopes brancos ofício; 

• 03 EVA com gliter; 

• 02 canetas de tecido (1 azul e colorida); 

• 02 metros de fita de cetim nº 2; (10mm); 

• 01 garrafinha para água (com nome); 
 

Incentive o uso da garrafinha de água! A vida no planeta está em risco, vamos cuidar da natureza! 
 
 
 
 

ENTREGA DE MATERIAL 
 

Dia 03/02/2022 - no turno que o aluno irá estudar. (Favor priorizar essa data). Apresentar todo o material 

devidamente etiquetado com o nome do aluno. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico 

transparente. Não receberemos materiais na 1ª semana de aula, momento em que as crianças 

estarão em adaptação. 
 
 
 

 (Continua no verso) 
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UNIFORME ESCOLAR – ONDE ENCONTRAR? 
 

 
 
 
 

 
Observações: Durante o ano escolar serão pedidos, por meio dos cronogramas, outros materiais para a 
realização dos projetos da RSE. Por ocasião das datas comemorativas (pai, mãe, criança e encerramento), 
será pedida uma contribuição.  

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: Coleção Nautas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Ensino Religioso, Robótica, Ampliando Rotas).  
 

LIVROS PARADIDÁTICOS:  
1º Trimestre: Noçoquém, A Floresta Encantada 
2º Trimestre: Clara Jones e a Pérola Perdida  
3º Trimestre: A nova vida do Senhor Rutin. 
   
 
As compras serão realizadas por meio da loja virtual da Edebê Brasil (http://loja.edebe.com.br).  
 

 

PROGRAMA BILÍNGUE: 
A compra do kit será realizada na unidade Says – Rio das Ostras (a partir de Janeiro) 

Rua: Rego Barros, 268, Centro (em frente ao Holiday Shopping). 
Tel.: 22-2764-1967 / 99898-8949 

http://loja.edebe.com.br/

