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LISTA DE MATERIAIS 2020 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 
 
Materiais individuais (enviar com identificação) 

 03 pastas com 20 plásticos 

 03 envelopes pardos A4 

 01 pasta com elástico 

 02 tubos de cola  

 02 cadernos universitários (de 96 folhas) 

 01 caderno pequeno (Inglês) 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 estojo de canetas hidrocor 

 01 caixa de giz de cera 

 01 pincel médio 

 02 canetas marca texto 

 02 livrinhos de palavras cruzadas “Picolé” (com nome) 

 01 caixa de Plasticor (cola colorida) 

 01 tesoura de ponta redonda 

 01 régua de 30 cm 

 01 Flauta doce Barroca (só para alunos novos)  

 01 tela de pintura 30x25 cm 

 01 pasta ou envelope para material de música 

 01 pasta para inglês 

Materiais que ficarão no armário da sala: 

 02 pacotes de color set tamanho ofício 

 01 pote de tinta de artesanato 

 200 folhas de ofício A4 

 100 folhas de ofício com pauta 

 50 folhas A3 

 30 folhas de desenho tamanho ofício 

 Biscuit (massa branca) 

 01 tubo de glitter 

 01 tubo de cola glitter 

 01 rolo de fita crepe cor parda – larga (grossa e sem brilho) 

 01 jogo pedagógico (Dama, Jogo da Memória, Quebra-cabeça, Xadrez, UNO, Resta UM, Varetas) 

 05 cartelas pequenas de adesivos 
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 02 gibis 

 01 m de TNT – cor - _____________________________ 

 01 rolo de papel toalha 

 01 pendrive(identificado) 

 

 

LIVROS: 

TRILHAS SISTEMA DE ENSINO – FTD EDUCAÇÃO 
- Um Gauchinho nas Missões – Iria Müller 
 
Obs.: Todos os livros deverão vir com a identificação na CAPA. 
 
 
 

Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais sem sair de casa, tudo feito on-line. 

Para comprar pelo site ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom: 

MATERIAL20RSMAE (cupom único gerado para cada escola) 

O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. 

A entrega será no endereço informado pelo responsável de acordo com o cadastro feito no site. 

 

FTD EDUCAÇÃO 

Rua Ramiro Barcelos, 344 – Floresta – Porto Alegre / RS 

Das 8 às 12h e das 13h30min às 18h 

F. 3204-8100 

http://ftdcomvoce.com.br/

