
 

 

LISTA DE MATERIAIS – Ensino Fundamental I   

5° ANO – 2022 (INÍCIO DO ANO LETIVO: 02/02/2022) 

____________________________________________________________________________ 
 

1) Material Escolar 

 

USO COLETIVO (entregar no colégio) 

 

400 folhas de sulfite branco 

1 pacote de papel criativo 

1 pacote de folha sulfite 60k – 180g/m²  

3 folhas de EVA cores diferentes 

2 folhas de EVA brilho 

2 folhas de papel crepom  

3 folhas de papel color set (cores variadas) 

2 cartolinas brancas  

1 rolo de fita adesiva de papel kraft    

2 colas brancas líquidas 90g 

1 pincel para pintura nº8 

1 cola de silicone 

1 livro de literatura infanto-juvenil   

2 durex coloridos 

1 tinta guache de 250g  

1 gibi novo 

1 pacote de bexigas  

1 marcador permanente preto 2.0 

1 jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Material Didático: 

 Sistema de Ensino FTD Educação (Este material será adquirido na Livraria GRK:  

Av. Profº Lauro Werneck, 1023. Bairro Zona 07) FONE: 3225-7064. 

 OPEE– SOLICITAR O MATERIAL DE ACORDO COM A SÉRIE NO MESMO ENDEREÇO. 
 

 

3) Uniforme:  

 Disponível à venda na Casa dos Uniformes. 

 

Calça suplex ou microfibra com emblema do Colégio Paraná. 

Bermuda com o emblema do Colégio Paraná. 

Camiseta de poliviscose branca com emblema do Colégio Paraná. 

Agasalho do Colégio Paraná – (Não será permitido outro tipo de agasalho na Instituição) 

Calçado: O calçado deverá restringir-se a tênis. 

 

4) Observação: 

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno, não somente nas caixas, 

mas sim individualmente. (Ex.: Caixa de lápis de cor e canetinhas) 

 No dia 01 de fevereiro, das 13h30 às 17h00, os professores estarão recebendo os materiais, 

só assim poderemos dar atenção mais adequada aos alunos no primeiro dia de aula 02 de 

fevereiro. 

 Iniciaremos o uso dos livros didáticos em sala de aula a partir do dia 22/02/2022. 

 A agenda será entregue na primeira quinzena de aula, sem custo para o aluno. Ela é um 

material obrigatório e diário, ou seja, um importante instrumento de organização. 
 

USO INDIVIDUAL: 

 

5 cadernos grande brochura (capa dura) 48 folhas 

2 cadernos grandes brochura (capa dura) 96 folhas 

1 caderno de caligrafia grande 48 folhas 

1 caderno de desenho grande (capa dura) 48 folhas 

2 apontadores com depósito 

2 borrachas brancas 

4 lápis grafite 

2 colas bastão 

1 caneta marca texto 

3 canetas esferográfica ( 1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 

1 kit com régua, esquadro e transferidor 180º 

1 calculadora simples 

1 fita métrica 

1 tesoura pequena com ponta arredondada  

1 caixa de lápis de cor 

1 caixa de giz de cera 

1 conjunto de canetas hidrográficas 

1 pasta (para armazenamento de material individual) 

1 estojo com zíper e duas repartições 

1 kit de higiene pessoal contendo: 1 toalhinha,   

1 repelente (para usar em dias de parque) e 1 frasco 

de álcool em gel. 

1 garrafinha de água 

1 tela para pintura 30x30 

 


