
 

 
 

 

 

PARA USO DIÁRIO- IDENTIFICADOS COM NOME E TURMA: 

 01 estojo contendo 02 lápis pretos nº 2 ou 01 lapiseira 2.0 (espessura mínima de grafite recomendada 0,9mm), 01 borracha, 01 apontador com 
depósito,  02 canetas marca texto de cores diferentes, 01 caneta para contorno preta 0,4 a 0,6 (Stabilo ou Faber Castell), 01 régua de 15 cm, 01 
tesoura sem ponta (preferencialmente Tramontina* ou Mundial*  01 cola bastão 40g (preferencialmente Scotch*), 02 canetas esferográficas preta 
ou azul para uso diário, 02 canetas coloridas para uso diário e 01 corretivo em fita de boa qualidade. 

 01 tubo de cola emulsão branca. 

 01 estojo leve e prático com: 01 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) e 01 estojo de hidrocor com ponta fina (12 cores ou mais),  

 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it notas* e 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo 
Post-it Flags Languettes Banderitas*. 

 01 pasta catálogo com espiral (GVM)*, com 20 sacos plásticos de boa qualidade e de fácil manejo pelos/as estudantes. 

 01 garrafa para água – geralmente usada na prática de esportes, tipo “squeeze”.  
 01 dicionário da Língua Portuguesa 

Sugestões: Houaiss, Silveira Bueno, FTD, Cegalla, Nacional, Mini Aurélio, Positivo. 

MATERIAIS PARA OS COMPONENTES CURRICULARES 

Os materiais das aulas deverão ser trazidos conforme o horário que será divulgado no site da Escola, antes do início das aulas. 

ARTE 

 Estojo completo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, 

canetinha hidrocor - o mesmo utilizado em sala de aula. Repor o 

material quando necessário. 

 01 lápis 6B 

 01 caneta preta ponta 0.4 Stabilo ou Faber Castell* 

 01 caneta preta permanente ponta 2.0 

 01 caixa de massinha de modelar (Não pode ser da marca SOFT) 

 01 caixa de lápis de cor 24 cores aquarelável 

CIÊNCIAS 

 Material de referência de Ciências** 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Orientações para prática esportiva: uniforme adequado e uso de 
tênis. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 Material de referência de História e Geografia I, II e III**   

LÍNGUA INGLESA 

 1 caderno de 48 folhas pequeno 

 Livro didático para uso no 5º e 6º anos. 
Time Zones 2 – 2nd – Student Book (FULL EDITION) 
ISBN 9781305259850 
Livro utilizado por dois anos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é 
fundamental a qualidade do espiral, a gramatura e resistência das 
folhas) 

 Material de referência de Ortografia**   

 1 pasta catálogo com espiral (GVM)*, com 50 sacos plásticos de 
boa qualidade e fácil manejo pelos/as estudantes 

MATEMÁTICA 

 01 caderno com espiral, capa dura – 96 folhas, sem picote (é 
fundamental a qualidade do espiral, a gramatura e resistência das 
folhas) 

 Material de referência de Matemática II do 4º ano (irão concluir) 

 Material de referência de Matemática I e II**  

 01 régua de 30cm  

 01 transferidor 180º 

 01 bloco de rascunho 

MÚSICA 

 01 flauta-doce soprano Yamaha, preferencialmente germânica, 
(com o nome do/a estudante gravado) – a mesma utilizada no 4º 
ano 

 Material de referência de Música**   

PROJETO DE LITERATURA 

 Aquecimento global não dá rima com legal 
Autor: Cesar Obeid 
Editora: Moderna  
ISBN 9788516104702 

 Pedro Malasartes em Quadrinhos 
Autores: Stella Barbieri e Fernando Vilela  
Editora: Moderna 
ISBN 9788516060398 

* A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade 
de manuseio dos materiais, questões consideradas essenciais para a faixa etária 
dos/as estudantes. 

 

 

Todo material de uso 

pessoal deverá ser 

revisado periodicamente 

pela família e reposto 

quando necessário. 

** A Escola produz os polígrafos de referência dos componentes 
curriculares do 5º ano. O valor será repassado nos docs de março a 
novembro. 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Uniforme: uso obrigatório (parte superior e inferior), identificado com nome e turma do/a estudante. 
 Tendo em vista que o trabalho pedagógico incluirá o uso de tecnologias digitais para o desenvolvimento de atividades domiciliares, será 

importante que o/a estudante tenha acesso a um dispositivo móvel. 
 A Escola tem pensado, junto aos/às estudantes e às famílias, sobre a importância de minimizar o peso das mochilas. Lembramos que, ao 

adquirir os materiais escolares, é fundamental escolher os mais leves. O modelo ideal de mochila é o de rodinhas, com pouco peso.  

 


