
 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

 5º Ano – Anos Iniciais 

Materiais de uso pessoal 

(devem ser identificados com o nome da 

criança) 

• 1 foto atual do estudante 10x15 

• 1 foto da família 10x15 

• Agenda escolar 

• 1 garrafa tipo squeeze para água 

• 1 lancheira com guardanapo americano 

individual, talheres e copo, todos 

identificados 

• 1 mochila com tamanho adequado, com 

nome em todos os itens, agenda escolar 

e lancheira 

• 6 cadernos capa dura grandes 

(brochura, 96 folhas, cores variadas) 

• 2 cadernos capa dura pequenos 

(brochura, 96 folhas, cores variadas) 

• 1 caderno pequeno sem pauta 

• 1 estojo grande com divisória 

• 3 lápis preto 

• 2 borrachas 

• 1 régua 30cm 

• 1 transferidor 

• 1 compasso 

• 1 tubo de cola branca (90g) 

• 1 tesoura de pontas redonda 

• 1 caneta corretivo 

• 1 apontador com reservatório 

• 1 caixa de lápis de cor 

• 1 conjunto de canetinhas 

• 3 canetas marca texto (cores diferentes) 

• 2 canetas esferográficas de cor azul 

• 2 canetas esferográficas de cores 

variadas 

 

 

 

• 1 pasta com elástico 

• 2 pastas catálogo com 50 plásticos 

• 1 pacote de post-it grande 

 

Material de apoio pedagógico – uso 

coletivo  

• 1 pacote de papel almaço 

• 1 pacote de folhas sulfite branca A4 

• 1 pacote de folhas sulfite A3 

• 1 pacote de folhas sulfite A4 coloridas 

• 20 unidades de folhas sulfite A4 pretas 

 

• 20 unidades de folhas de papel vegetal 

• 1 bloco de creative paper 

• 1 bloco de folhas brancas A4 pautadas 

• 1 conjunto de lápis aquarela (12 cores) 

• 1 caixa de giz de cera 

• 3 potes de têmpera guache (250ml) com 

bico dosador (cores variadas) 

• 2 pincéis de tamanhos variados 

• 1 tela com base MDF (qualquer 

tamanho) 

• 1 revista Sudoku (nível fácil) 

• 1 revista para pesquisa e recorte 

 

Entrega dos Materiais Escolares  

A Entrega dos Materiais Escolares do 5º 

ano do EF acontecerá no Colégio Marista 

Santo Antônio, no dia 28/01, das 7h às 11h 

e das 13h às 17h, no átrio central do 

Colégio. 

 

Certificar-se de que todo o material está 

incluso para agilizar a checagem do 

material no momento da Entrega.

 

 



 

Livros Didáticos 

No início do ano letivo, o Colégio fará a entrega dos livros didáticos de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Geografia e História - Coleção Grandes Autores, FTD, Língua Inglesa - Stan 

Ford (Brick by Brick) e Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação (SME).  

 

Obras literárias 

A aquisição das obras literárias é de responsabilidade da família, devendo ser realizada diretamente 

no site da FTD: https://ftd.com.br/ 

 
 
1º Trimestre: Carta errante avó atrapalhada menina aniversariante – Autor: Mirna 
Pinsky  
| Editora FTD 

 

 
 
2º Trimestre: Alice no país das maravilhas – Autor: Lewis Carroll | Editora FTD 
 

 
 
 
3º Trimestre: O mágico de OZ – Autor: Lyman Frank Baum | Editora FTD 
 

 
IMPORTANTE 

• O Calendário Escolar 2021 já está disponível para acesso no site do colégio: 

https://colegios.redemarista.org.br/santo-antonio 

• Reunião de Pais: 30/01, às 9h, para o 5º ano, nas respectivas salas de aula. 

• Início das aulas: 01 de fevereiro de 2021 

• Lista de Turmas: A divulgação da Lista de Turmas ocorrerá na Reunião de Pais. 

• A Agenda Escolar Marista (que será entregue no primeiro dia de aula aos estudantes) serve para 

registros e comunicação família/escola, por isso, deve estar diariamente na mochila. Quando 

houver algum comunicado ou recado, ele deve ser rubricado para confirmar o recebimento da 

informação. 

• Se houver necessidade de outro tipo de material para projetos específicos, será solicitado durante 

o ano letivo. 

• O uniforme completo é de uso obrigatório e diário. O casaco deve ser do Uniforme do Colégio. 

Sugere-se bordar o nome da criança para prevenir eventuais perdas/trocas (por fora – abaixo da 

linha da cintura para não interferir na logomarca padrão ou por dentro, próximo à etiqueta). 

• O uso do tênis é obrigatório e faz parte do uniforme escolar. 

Malharia: 

Nome: Uniformes 1000 Cores  

Telefone:(66) 3531-6925 

Endereço: Av. Das Itaúbas, 3669 

https://ftd.com.br/
https://colegios.redemarista.org.br/santo-antonio

