
 
 

5º ano – 2022 
 
 
 

 
 

ATENÇÃO: ESTE MATERIAL NÃO DEVE SER ADQUIRIDO PELAS FAMÍLIAS QUE 
OPTARAM EM REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA DE R$ 480,00. 
 

 

 

⮚ Para realização dos projetos didáticos (Coletânea de crônicas/ O que há entre o céu e a Terra?/ Do 
mundo para o Brasil/ Eu estou mudando. Por quê?/ Tropicalismo/ Defendendo meu ponto de vista. 
 
Seguem materiais diversificados necessários:  
 
Anilina líquida para bolo – 2 tubos de 25g (cores variadas) 

Botão – 3 cartelas (tamanhos e cores variadas) 

Lantejoula – 2 sacos pequenos (cores variadas) 

Giz de cera (Lápis estaca grande) – 2 caixas 

Papel camurça – 6 folhas (cores variadas) 

Papel celofane – 6 folhas (cores variadas) 

Papel crepom – 6 folhas (cores variadas) 

Papel duplex – 10 folhas (cores variadas) 

Papel machê (100g) – 2 caixas 

Papel micro-ondulado – 6 folhas (cores variadas e claras) obs.: pode ser estampado 

Papel paraná – 01 folhas  

Papel craft - 02 folhas ( 8 mm) 

Papel seda – 4 folhas (cores variadas) 

Papel carmem – 10 folhas (cores variadas) e 5 folhas (preta) 

Papel fotográfico (180g a 230g) – 20 folhas 

Caneta permanente nº 2 –3 unidades (preta, azul e  vermelha) 

Areia colorida (dourada, prateada, vermelha, verde) 1 pacote pequeno de cada 

Bola de isopor- 2 unidades (diâmetros diferentes) 

Vela - 1 unidade 

Eva – 2 folhas (cores variadas) 

Nylon – 1 carretel pequeno  

Rolha de vinho – 1 unidade 

Arame fino – 50 cm 

Revista em bom estado – 1 unidade 

Cami preto  - 1 metro  

 

⮚ Para realização das sequências de artes visuais (Surrealismo, Arte contemporânea)  
 
Materiais diversificados necessários: 
 
 

Bloco de papel canson A4 – 1 bloco de 120g ou 140g 

Jornais e revistas 

Retalhos de tecido 

Conchas/ Galhos secos 



Pequenas caixas – fósforo, medicamentos, sabonete 

Tampas variadas – 5 unidades 

Retalhos de papéis de presente 

Retalhos de fios, arames, tecidos 

 

⮚ O material contido nesta lista deverá ser entregue à professora da turma, no dia devidamente 

identificado, no turno em que a criança está matriculada. É importante o comparecimento nessa data 

para que as famílias conheçam a professora da turma. Não receberemos material nos primeiros dias 

de aula, pois será priorizado o acolhimento das crianças. 

 

 

➢ Os pais que optarem por comprar e entregar o material diversificado deverão pagar, no ato da 

entrega, a taxa de 225,00 (cento e setenta e cinco reais), que corresponde a eventos, lembrança 

personalizada do dia da família e agenda da escola. O não pagamento da taxa acarretará no 

pagamento, no decorrer do ano, para participação nos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


