Lista de Material Escolar - 2021
Ensino Fundamental - 5º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Caderno de artes

01

Godê pequeno para tinta

05

Cadernos universitários 50 folhas (espiral)

01

Pacote de massa para biscuit

01

Cartolina branca grande

01

Pacote de papel colorido A4 Color Set

01

Conjunto de tinta guache (amarelo, branco, azul,

02

Pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70

verde, vermelho e branco)

cm x 50 cm)

01

Dicionário de Inglês

01

Revista com páginas coloridas

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

01

Rolo de papel crepom roxo

01

Folha de cartolina preta

05

Tubos de tinta acrílica nas cores: branco, preto,

01

Folha de papel cartão azul escuro

01

Folha de papel pardo

20

Folhas de linguagem

250

Folhas de papel sul te A4 branco

verde, magenta ou carmim e bege ou amarelo.
(Sugestão de marcas: gato preto, acrilex ou cor x)
02

Tubos de tinta relevo sendo 1 preta e 1 branca

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Qtd.

Descrição

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Flauta doce germânica

01

Avental branco, manga longa e com o nome do

01

Garrafa de água

01

Kit de higiene pessoal

01

Lápis 2B

02

Lápis gra te nº 2

01

Pasta pequena com zíper (26,5 cm x 19 cm),

aluno (laboratório)
01

Bloco de papel canson A4

01

Borracha macia

01

Caixa de lápis de cor aquarelável ou não com 12
cores

01

contendo 1 régua de 15 cm, 1 esquadro, 1

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

compasso, gra tes para o compasso e 1 lixa de

maior do que a criança utiliza normalmente, para

unha e 1 transferidor

pintura
02

Pincéis chatos nº 04 e 16

01

Régua acrílica de 30 cm

Cola líquida 110g

01

Tela painel 40x60 cm

01

Conjunto de canetinha hidrocor com 12 cores

01

Tesoura pequena sem ponta

01

Estojo com divisões

01

Tubo de cola em bastão

01

Canetão marcador permanente preta

02

Canetas sendo uma azul e uma preta

01

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação
25/01/2021 – 5° ano A (manhã) às 19h
26/01/2021 – 5° ano B (tarde) às 19h
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INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021

Livro de Espanhol
Ano

Título

Autores

Editora

5º ano

Nuevo Recreo 5

Roberta Amendola

Santillana Español

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

SAPO AMARELO – Mário Quintana

Global

Em cada frase uma surpresa, uma vontade de pensar mais; o que o
poeta disse além das palavras? O olhar de Mario Quintana pousa sobre
quase nada e o pinguinho de matéria brilha. As crianças vão amar os
textos que uem de um jeito simples e gostoso.

2º

O CLUBE DOS CONTRÁRIOS – Sílvia Zats

Cia. das Letrinhas

A mãe do Juca dizia: cadeira é para sentar. Juca discordava: servia
também como estacionamento de nave espacial. "Por que será que a
gente tem sempre que fazer tudo do jeito dos adultos?" Para provar que
as coisas podiam ser diferentes, Juca fundou o Clube dos Contrários,
cujos membros só falavam em gualín ("língua" de trás para a frente) e
onde o chamavam de Caju. Foi interessantíssimo, é claro, mas eles
enfrentaram certos problemas. Por exemplo: no mundo dos adultos,
jogava-se a casca fora e comia-se a banana; no mundo ao contrário,
devia-se então jogar fora a banana e comer a casca?
3º

CHAPEUZINHO DE COURO – Agostinho Ornellas

Cortez

No lugar da capa vermelha, gibão, chapéu e botas de couro, tudo bem
pesado e suarento. É assim, vestida dessa forma típica do interior do
Nordeste brasileiro, que Cícera irá enfrentar perigos como sol quente,
plantas espinhentas e...uma onça danada de fome!
4º

O POETA E O CAVALEIRO – Pedro Bandeir
Findomundo era uma cidadezinha simples e pacata como ela só, até que
um estrondo ensurdecedor de cima de um morro assustou todo mundo!
O que seria aquilo? No meio da confusão, surgiu um tremendo
cavaleiro de armadura e cara feia, armado com lança e espada. Para
aumentar ainda mais o susto da população, informou que o estrondo
tinha sido causado por um terrível dragão de sete cabeças, que se
aproximava cuspindo fogo para destruir tudo! Que medo! Mas o
cavaleiro declarou-se um herói que dedicava a vida a combater dragões.
Com isso, apavorados, todos imploraram que o cavaleiro não fosse
embora, que ali casse para defendê-los da ameaça. Vai daí que o tal
cavaleiro exigiu tanta coisa que... bom, se você quiser rir a valer, é só

a


fi

fl

mergulhar nessa aventura!

Moderna

Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível a partir do dia 14/12 no site: www.livrofacil.net
Frete gratuito até 31/12/2020

NOVO UNIFORME – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

