
 

 
Lista de Materiais 

5º Ano – 2023 
Livros 
 
 

 

Material didático do Sistema Anglo de Ensino Fundamental I e Livro de inglês – (Disponível somente na 
tesouraria da escola.) 
 

Paradidáticos: (Adquirir na Livraria) 
 

Roupa de brincar – Eliandro Rocha 
O menino marrom – Ziraldo 
E se fosse com você? – Sandra Saruê 
O catador de pensamentos – Monika Feth 

 

Materiais 
 

Uso Individual COM IDENTIFICAÇÃO 
 

Caso já possua algum dos itens abaixo, pode ser 
reutilizado no ano letivo de 2023. 
 

Material Individual 
 

▪ 1 Estojo contendo: lápis grafite (caso opte por 
lapiseira, usar grafite 0,7), borracha, apontador com 
depósito, fita corretiva, canetas (azul, preta e verde), 
marca-texto amarelo, cola líquida, cola bastão, tesoura 
sem ponta. 
▪ 1 caixa de lápis de cor (12 unidades) 
▪ 1 jogo de canetinhas (12 unidades) 
▪ 1 régua de 30 cm (resistente) 
▪ 1 pincel nº 14 e 1 nº 06 – chato – macio 
▪ 1 caderno universitário – capa dura – 96 folhas (um 

único para História/Geografia/Ciências)  
▪ 3 cadernos universitários – capa dura - 96 folhas 

(para Inglês, Português e Matemática) 
▪ Fichas pautadas coloridas 5x8 (sugestão Tilibra) 
▪ 1 caderno de desenho e cartografia - capa dura – 96 

fls milimetrado 
▪ 1 pasta plástica com aba e elástico fina - PRETA 
▪ 1 Flauta Yamaha German YRS 23 
▪ 1 calculadora simples  
▪ 1 Bloco de folhas de fichário simples (sem 

personagem) com 50 folhas 
▪ Minidicionário de Língua Portuguesa com índice 

lateral 
Autor: Silveira Bueno / Editora: FTD (versão 

atualizada) 
▪ Dicionário Oxford Escolar Português-Inglês / 

Inglês-Português 
▪ Geoatlas – Autora: Maria Elena Simielli – Editora 

Ática 
▪ 2 dados com 6 faces 
▪ 1 caixa organizadora com tampa de 6 litros 

 

Observação: 
➢ Todos os materiais devem estar encapados, 

etiquetados e identificados. 
➢ O material de uso individual, conforme as 

necessidades de utilização, deverão ser repostos 
durante o ano. 

 

  
 
 

*Alguns materiais para atividades pedagógicas 
serão solicitados no decorrer de cada bimestre, 
conforme proposta pedagógica da apostila 
Anglo.  
 
  

 
Material deverá ser entregue na primeira 

semana de aula 30/01 até 03/02 
 
 
 
➢ MATERIAL COLETIVO 
 
Solicite a lista do material coletivo na secretaria.  
 
Caso tenha interesse em comprar através do 
colégio, entre em contato com a tesouraria até 
10/01/23.  
 

Taxa Anual: R$ 300,00 (dividido em 02 
parcelas) sendo: 1ª parcela para fevereiro e 
a 2ª parcela para julho. 
 

 

 


