
ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION  
Material para 5º ano –2022  

Qtd.  Descrição  
1  Caderno universitário Brochurão de 100 folhas (capa dura) para Educação Religiosa  
3  Cadernos, tipo espiral, tamanho universitário, capa dura (100fls)   
1  Pasta plástico duro ondulada - espessura 2cm - azul fosca (para as avaliações – usar a do 4º ano)  

15  Envelopes plásticos   
1  Apontador com depósito  
2  Borrachas  
6  Lápis pretos  
1  Caneta azul   
1  Caneta verde  
2 Canetas marca texto amarelas  
1  Caixa de canetinhas (12 unidades)  
1  Caixa de lápis de cor (12 unidades)  
1  Tesoura de boa qualidade, sem ponta e com nome  
1  Régua de 30 cm  
3  Colas em bastão   
1  Cola líquida  
1  Pacote de papel Eco Cores - liso e colorido  
1  Rolo de fita crepe  
  Inglês    

1  Caderno, tipo espiral, tamanho universitário, capa dura (100fls)  
  Artes  

1  Avental de pintura ou camiseta usada (tamanho maior do que a camiseta do uniforme) para utilizar nas 
aulas de Artes  

1  bloco de papel Eco cores 21 cores 110g/m2  
1  caderno de desenho grande, capa dura, não milimetrado (60 folhas)  
1  caixa de giz de cera curton (12 cores)  
1  caixa de guache (12 cores)   
1  caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores)  
1  caixa de massa de modelar (12 cores)  
1  pacote de massa de EVA para modelagem 50g (4 cores)  
1  pasta de elástico A4 grossa (cerca de 6cm de largura)  
1  pincel 456 nº 8  
1 régua de 30 cm 
1  revista para recorte  

               A agenda física não será adotada (faremos uso da plataforma digital para acompanhamento das 
atividades de classe, lições de casa, avaliações e informativos dos professores para a classe, e-mail para 
comunicação entre família e professores e do whatsApp para os comunicados da escola).  
  



              Todo o material deverá vir identificado com o nome da criança. Favor colocar etiquetas em todos os 
materiais, inclusive nos lápis, canetinhas, régua e tesoura.  Os livros devem vir encapados e etiquetados com o 
nome da criança.   

    


