
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – Anos Iniciais do Ensino Fundamental I  
5º ANO – 2020 

MATERIAIS (Identificados com o nome) 

 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL 
 

 4 cadernos de 96 folhas cada 

 1 caderno pequeno para Inglês (pode ser utilizado o caderno do ano anterior). 

 1 caderno pequeno para Música, com pauta (pode ser utilizado o caderno do ano anterior). 

 1 flauta doce, germânica ou barroca.  

 1 régua 30cm 

 1 minidicionário da Língua Portuguesa (atualizado, conforme novo acordo ortográfico).  

 1 minidicionário da Língua Inglesa.  

 2 lápis 

 1 caneta azul e 1 caneta preta 

 1 borracha 

 1 apontador  

 1 tesoura sem ponta 

 1 caixa de lápis de cor (36 cores) 

 1 estojo de canetas hidrocor com 12 cores (grossas). 

 1 tubo de cola líquida – 90ml 

 1 tubo de cola bastão grande 

 50 folhas brancas pautadas 

 100 folhas de ofício (A4) 

 

OBRAS LITERÁRIAS DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA 

O projeto Literário, integrante da Proposta Pedagógica do Colégio, prevê a aquisição de 2 (dois) livros de 

literatura, que serão indicados pela professora. O primeiro livro será solicitado no início do ano letivo, para o 

primeiro semestre e o segundo livro, solicitado para o segundo semestre, será indicado posteriormente, para 

ser trabalhado a partir de agosto. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 O material solicitado deverá ser entregue na data agendada, conforme cronograma que será 

enviado pela professora na primeira semana de aula. 

 Ao longo do ano letivo, havendo necessidade, poderão ser solicitados outros materiais; 

 No primeiro dia de aula trazer somente o caderno grande (96 folhas) e o estojo, incluindo material para 
colorir. Trazer também a garrafinha para água e a toalhinha.    

 Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação 
do(a) aluno(a). 

 

MATERIAL DIDÁTICO DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA – 5º ANO 

 Projeto UNOi Educação:  

Matemática 
Língua Portuguesa 
Ciências  
Aprender a Pensar 
Aprender a Ser  
Trajeto i (Módulos 2 e 3). 



 
 

 

ANO LETIVO 2020 

O calendário completo será disponibilizado no site do Colégio a partir de janeiro. Abaixo, destacamos algumas 

datas importantes: 

15/01 Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 8h às 18h no Salão Azul 

12/02  Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 7h às 20h no Salão Azul  

17/02 Início do ano letivo para todos os alunos de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio; 

17/02 Reunião de Pais - Educação Infantil – 19h  

18/02  Reunião de Pais – 1º ano dos Anos Inicias – 19h 

19/02  Reunião de Pais – 2º e 3º dos Anos Inicias - 19h 

19/02  Início do ano letivo - Educação Infantil 

19, 20 e 21/02 Período de Adaptação – Educação Infantil –Horários reduzidos 

24/02  Recesso 

25/02  Carnaval - Feriado 

26/02  Quarta-feira de Cinzas (AULA NORMAL) 

26/02 Reunião de Pais – 4º e 5º ano dos Anos Inicias – 19h 

27/02  Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 7h às 20h no Salão Azul  

 

Acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 

https://www.redeicm.org.br/stellamaris/

