
 
 
 
 
 

 
Rua Frei Rogério, 596, centro - 89600-000 - Joaçaba, Santa Catarina 
Fone: (49)3522-1144 - Portal Marista: www.colegiosmaristas.com.br  

 

LISTA DE MATERIAL PARA 2020 

5º ano - Ensino Fundamental 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE USO INDIVIDUAL: 

1 borracha 

1 caderno universitário, 100 folhas, para Língua 

Portuguesa 

1 caderno universitário, 100 folhas, para Matemática 

2 cadernos de 48 folhas para Inglês e rascunho 

1 caderno universitário, 100 folhas, para História e 

Geografia. 

2 cadernos universitários, 48 folhas, para Ensino 

Religioso e Ciências 

2 lápis pretos nº 2 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 pasta com elástico, fina (para arquivar todos os 

trabalhos) 

1 régua de 30cm (transparente) 

1 régua de 15cm (para colocar no estojo) 

1 tesoura sem ponta (Mundial, Tramontina ou similar) 

1 tubo de cola (bastão) 

MATERIAL COLETIVO (entregar para a professora) 

3 folhas de papel quadriculado 7 mm 

2 cartolinas brancas 

100 folhas de sulfite 

3 folhas A3 180 g, sem pauta Art Pauta Branca (não 

enrolar) 

 

 

MATERIAL DE ARTE: 

1 caixa de giz de cera (12 cores - bastões pequenos) 

1 estojo de canetinhas (12 cores) 

Tinta guache (1 tubo de 250 ml das cores vermelho, 

amarelo, azul, branco e preto) 

1 pincel nº 4 e 1 pincel nº 10 

1 toalhinha 

1 tela p/ pintura (aprox. 30 cm x 40 cm) 

1 tubo de cola branca, pequena 

1 tesoura 

1 caderno de desenho grande 

3 lápis pretos - 2 borrachas 

1 pacote de pratos descartáveis 15 cm 

 

MATERIAL DESUSO - ARTE 

- Tampinhas de garrafas - Camiseta - Caixas de pizza 

- Cadarço de tênis - Rolhas - Retalhos de madeira - 

Retalhos de tecidos, rendas, sobras de panos - 

Sobras de fio de luz, arames, etc... - Palitos, rolos e 

cones de papelão - Bandejas de gelo para mistura de 

tinta e seleção de materiais. - Esponjas 

 

OBSERVAÇÕES: trazer o material acima dentro de 

uma caixa de sapatos encapada e com etiqueta de 

identificação (nome e turma do aluno), no primeiro dia 

de aula da disciplina. 

O uso do uniforme escolar completo é obrigatório para todos os alunos no ambiente escolar (camiseta, calça, 

bermuda, blusão, moletom com capuz, jaqueta, short-saia feminina).  

Na Educação Física: camiseta, calça, regata, bermuda e tênis. 

Fornecedores:   

- DI LUNAS (Rua Elizário de Carli, 19, Bairro Santa Tereza - Joaçaba, SC - Fone: (49)3522-0841). 

- MARGIL SPORTS (Rua Dorival de Brito, 33 - Herval D’ Oeste, SC - Fone: (49) 3554-2306). 

 

1º) Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno, inclusive o uniforme. (Cadernos e livros na 
capa da frente, lado de fora).  

2º) O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula (3 de fevereiro), para a professora de sala. 

 


