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EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º Ano 
 
 

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO 
 

 - Sapatilhas sem pitões 

 - Sabrinas ou meias antiderrapantes (para ginástica) 

 - T-shirt com manga (curta ou comprida) 

 - Calção ou fato de treino 
 
MATERIAL  RECOMENDADO 

 
- Frasco de gel para higienização das mãos; 

- Garrafa de água na mochila  

 
EDUCAÇÃO MUSICAL – 5º Ano 

 
- Flauta de Bisel Honner (dedilhação alemã) 

- Caderno de Educação Musical 

 

 

 

MATEMÁTICA* – 5º Ano 
 

 - 1 Régua de 15 cm 
 - 1 Esquadro de 14 cm 
 - 1 Transferidor 
 - 1 Compasso 
 - 1 Tesoura 
 - 1 Cola ou fita cola 
 - 1 Caixa de cores simples pau (6) 
 
 * - Este material pode ser adquirido na papelaria da escola. 



 
 

 
2021/2022 

 
EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

5º ano 
MATERIAL NECESSÁRIO  

 
- Lápis B 
- Lápis 2H 
- Borracha branca - Faber Castell (de preferência *) 
- Apara-lápis com reservatório 
- Régua transparente com graduação vertical e horizontal de 40 cm – Liderpapel 
(de preferência *) 
- Esquadro transparente de 20cm (45º) 
- Compasso Micrométrico de precisão - Staedtler ou Rotring (de preferência *) 
- Pincéis para guache, n.º 2, 6 e 10 
- Caneta preta de feltro ponta fina 
- Caneta de acetato preta.   
- Caixa de lápis de cor aguarelável – Faber Castell, Bruynzeel ou Caran d’Ache (de 
preferência *) 
- Caixa de lápis de cera – Faber Castell ou Caran d’Ache neo-color 1 resistentes à água (de 
preferência *) 
- Caixa de canetas de feltro (12) – Faber Castell, Staedtler ou Caran d’Ache (de preferência *) 
- Caixa de guaches azul ciano, amarelo primário, magenta, preto e branco - Pelikan ou Caran 
d’Ache (de preferência *) 
- Tubo de cola UHU universal médio 
- Cola UHU stick média 
- Bloco de desenho A3 
- Bloco de desenho A4 
- Bloco múltiplo A4 - Liderpapel (de preferência *) 
- Capa de elásticos A3 de cartão com Lombada de 4 cm 
- Tesoura média de metal (bicos) 
- Pano de limpeza  
- 6 Folhas de papel vegetal A4  
- Fita-cola 
- 1 caderno pautado A4 
- 1 Portfólio A4 com 10 micas transparente 
 
* Evite comprar material de pouca qualidade. 
Algum deste material existe à venda na papelaria da escola.         
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