
5º ANO

Lista de Material 2020

*500 folhas de papel A4
*01 fita dupla face (grande)
*01 fita crepe
*01 fita de durex largo 
*01 tinta guache grande
*02 metros de TNT
*01 folha de EVA com glitter

*08 cadernos grandes (96 folhas), encapados 
(Português, Matemática, Geografia, História, 
Ciências, Inglês, Ed. Física e produção de textos).
*01 Revista Picolé de acordo com a faixa etária. 
(encontrada na Banca de Revista).
*01 cola
*01 tesoura sem ponta
*01 cx de lápis de cor
*01 régua
*01 caderno de desenho para arte (48 folhas sem seda)
*02 revistas para recorte 
*01 revista em quadrinhos da turma da Mônica
*02 lápis (não será permitido o uso de lapiseira)

Material do aluno a ser guardado na escola

*01 folha de EVA sem glitter
*01 durex colorido pequeno
*05 bastões de cola quente (fino)
*100 folhas de Collor set (ofício)
*100 folhas de ofício colorido
*100 palitos de picolé 

*01 borracha
*01 apontador (com reserva)
*01 minidicionário de Português
*01 tabuada
*100 folhas A4 coloridas 
*01 dicionário Português/Inglês, Inglês/Português.
(Silveira Bueno ou Aurélio)
*Whisper Phone (10cm de cano 1,5, 2 joelhos de 
40mm e adesivo para enfeitar)

Material do aluno

Material de Educação Física

Feminino/Masculino
Maiô/sunga e Touca
Uniforme de Educação Física do Gênesis
Tênis e Meia
Bóia de braço
01 Bambolê

Livros didáticos: Sistema de Ensino Bernoulli
 (adquirir na escola).

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 

Os materiais de Artes Visuais, Literário e dos Projetos 
Pedagógicos a serem desenvolvidos serão solicitados 
no decorrer do ano, de acordo com os trabalhos 
realizados.

OBS: Adquirir APENAS os materiais listados

Reunião de Pais 
5º Ano - Manhã 

Dia: 03/02/20 às 08h na Rede de Ensino GÊNESIS 
5º Ano - Tarde

Dia: 03/02/20 às 16h na Rede de Ensino GÊNESIS 
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