2021 – LISTA DE MATERIAL – 5º ANO E.F.
Material individual
01 Agenda escolar personalizada da Escola Patelli (compra opcional devido ao uso da agenda eletrônica). Valores na
secretaria da escola.
02 Cadernos brochurão (grande) capa dura na cor azul com 96 folhas.
01 Caderno brochurão (grande) capa dura na cor azul com 48 folhas.
01 Caderno de cartografia(desenho/grande), sem seda e capa dura, com 48 folhas. (Encapar com papel contact ou
plástico azul marinho).
01 Flauta doce Yamaha Germânica.
02 lápis pretos ou lapiseira 0.7.
01 Apontador com depósito.
02 Borrachas brancas e macias.
01 Tesoura escolar sem ponta.
01 Caixa de lápis de cor de 12 ou mais cores.
02 Tubos pequenos de cola branca líquida com bico fino.
02 Tubos de cola bastão.
01 Conjunto de canetinhas hidrocor de 12 ou mais cores.
01 Caneta de retroprojetor preta, ponta média.
01 Caneta marca texto amarela de boa qualidade.
01 Régua acrílica grossa de 15cm.
01 Régua acrílica grossa de 30cm.
01 Compasso de metal com grafite.
01 Lixa de unha e 1 flanela macia (uso nas aulas de Geometria com o compasso)
01 Conjunto para desenho Junior (esquadros)
01 Transferidor 180º acrílico grosso.
02 Pincéis chatos, sendo um nº 6 e o outro nº 14.
02 Pincéis redondos, sendo um nº 2 e o outro nº 12.
01 Jogo de tinta guache com 6 cores
01 Jogo de cola colorida com glíter de 6 cores.
01 Jogo de cola colorida sem glíter de 6 cores.
01 Caixa de giz de cera curton com 15 cores.
01 Pasta zip versátil 260 x 180 mm (transparente), para materiais de Geometria.
01 Pasta plástica fina com elástico tamanho A4 para transportar as atividades e trabalhos.
01 bloco de 50 folhas de fichário.
01 Maleta plástica grande para colocar todos os materiais de Artes (tintas, pincéis, cola colorida, giz de cera,
massinha...)
01 Pano macio para secar os pincéis.
01 Avental plástico para uso nas aulas com tinta.
01 Estojo escolar com 3 ou mais repartições (Para organização melhor do aluno).
01 Escova de dente com estojo de proteção.
01 Creme dental (Colocar o material pessoal diário em estojo higiênico)
01 Garrafinha de água. (Trazer para a escola todos os dias)
Material que ficará na escola
01 Pacote de 500 folhas de sulfite A4 Office 210 x 297 mm 75g/m 2 (sugestão Chamex ou Report) para atividades e
avaliações do(a) aluno(a) ou efetuar o pagamento de R$25,00 na secretaria da escola.
01 Pasta polionda azul com elástico 335 x 250 x20 mm (azul marinho), para guardar as atividades (somente para alunos
ingressantes na escola)
Obras de Referência
01 Minidicionário de Língua Portuguesa com índice – Sugestão: Silveira Bueno – FTD (Nova Ortografia)
01 Minidicionário de Inglês com índice – Sugestão: Silveira Bueno – FTD (Nova Ortografia)
Estes dicionários serão utilizados todos os anos nas demais séries de estudo.

TRIMESTRE

Livros de leitura - anual
LIVRO

1º Trimestre

O Mágico Errado
Editora: FTD
Luiz Galdino

2º Trimestre

O Fantástico Mistério de Feiurinha
Editora: Moderna
Pedro Bandeira

3º Trimestre

Malala, a menina que queria ir
para a escola
Autora: Adriana Carranca
Editora: Companhia das
Letrinhas; 1ª edição (27 abril
2015)

➢ Ressaltamos a importância de as famílias adquirirem os três livros físicos logo no início do ano
para que o(a) aluno(a) tenha tempo suficiente de fazer a leitura, além de aproveitar as vantagens
de um único frete, caso comprem pela internet.
➢ Desaconselhamos a leitura em formato PDF feita em smartphones/tablets. Embora pareça mais
prática e sem custo, torna-se cansativa e pouco produtiva por causa da luz artificial e das dezenas
de outras funcionalidades do aparelho, dificultando ainda mais a concentração do adolescente na
leitura.
➢ Contamos com sua colaboração para que consigamos despertar o prazer desses jovens pela
leitura, contribuindo assim com a ampliação de seus repertórios e de sua capacidade de
imaginação, além do enriquecimento de seu vocabulário.
➢ Nós colocaremos as etiquetas nos cadernos e apostilas, apenas coloquem o nome do(a)
aluno(a) na contracapa para identificação.
➢ Não trazer todo o material no primeiro dia de aula, somente os que ficarão na escola,
conforme orientação da lista.
➢ Os demais materiais serão solicitados de acordo com a necessidade e grade horária das
aulas.
➢ Para os alunos que entregaram o pacote de folha sulfite em 2020 não será necessário o envio em
2021.
➢ Durante o ano letivo, os professores poderão solicitar algum material específico para as
atividades, os pais serão comunicados antecipadamente via agenda eletrônica.

