
Centro Educacional Sagrada Família 
 Educação Estilo Família 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO – 2021 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL: 

1º Trimestre 

- 02 tubos de cola 90g (para atividade de arte e 
colagem);  

- 02 tubos de cola bastão (para atividade de 
arte e colagem);  

- 05 envelopes A4 branco (para arquivar 
atividades);  

- 02 blocos de papel criativo 
Formato 325x235mm (para atividade de arte);  

- 04 folhas de E.V.A. (02 lisas coloridas, 01 
estampada, 01 plush) (para atividade de arte);  

- 01 folha de papel panamá (para atividade de 
arte);  

- 01 folha de papel cartão (para atividade de 
arte);  

- 01 bloco de papel A4, 210mm, 75gr, 100 folhas, 
cor branca (para atividade de arte);  

- 01 bloco de papel A3 branco (para atividade 
de arte);  

- 02 cartolinas brancas (para atividade de arte);  
- 01 fita adesiva kraft (para atividade de arte);  
- 01 pote grande de tinta acrílica metálica (para 

atividade de arte);  
- 02 metros de TNT colorido (para confecção de 

fantasias e trabalhos individuais);  
- 01 Kit do Artista (para atividades de arte); 

- 01 bloco de papel A3, 140g/m² branco (para 
atividade de arte);  

- 01 bloco A3 de desenho branco (para 
atividade de arte);  

- 01 metro de contact transparente (para 
atividades de arte e diversas). 

 

2º Trimestre 

- 01 folha de papel pardo (para atividade de 
artes);  

- 02 tintas guache (preto e verde) (para 
atividade de arte). 

 

 

 

3º Trimestre 

- 01 metro de TNT colorido (para confecção de 
fantasias e trabalhos individuais). 

  
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

● Início das aulas: 01/02/2021. 
● Para quem optou em NÃO pagar a taxa, a entrega do material deverá ser feita no dia 28/01/21, 

nos horários de 8h às 12h (para o turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). 
ENTREGAR NO TURNO EM QUE O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO. 

● Caso opte pelo pagamento da taxa, serão 2 parcelas de R$165,00. Esse valor inclui a aquisição 
de 3 (três) livros do Projeto Leitor SAFA. 

● Para quem optou em adquirir o material, a relação dos 3 títulos dos livros literários será enviada 
na segunda semana de aula. 

● Os materiais (livros didáticos) e o uniforme deverão ser identificados com o nome da criança 
(exceto folhas). 

 


