
 

 

 

 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Vocês estão recebendo a lista de materiais para o ano de 2017. Data de entrega: 02/02 ou  03/02 de 13h às 17h.  

Início das aulas: 06/02/2017 

Uso do UNIFORME: 

O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do Colégio Vianna Júnior e evidenciar a sua participação como 

discente do colégio. Seu uso é obrigatório. (Responsabilidade dos pais). Obrigatório nome no uniforme. 

Calçado: Tênis preto c/ meias brancas  

   

01 caderno grande com pauta - Matemática 

01 caderno grande com pauta - Português  

01 caderno grande com pauta - Ciências/FHC 

01 caderno grande com pauta - História/Geografia 

01 caderno pequeno com pauta e capa dura 

01 caderno de caligrafia 

01 caderno de desenho grande (artes) 

01 régua de 30 cm 

01 caneta esferográfica vermelha e 01 azul 

03 lápis pretos nº 2 / 01 borracha  grande/ 01 

apontador com depósito 

(O uso de lapiseira é proibido nesta faixa etária) 

01 estojo escolar simples de tecido, plástico ou 

emborrachado 

01 estojo caneta hidrocor com 12 cores 

01 caixa de lápis de cor grande 

01 tesoura sem ponta 

01 compasso 

01 garrafinha para água (deverá ser trazida todos os 

dias) 

03 colas brancas 90g 

02 canetas marca texto amarelas 

200 folhas de papel ofício A4 

01 pacote Filipaper Decor (coração ou Copacabana) 

02 folhas EVA com glitter 

01 transferidor (180º) 

01 fita crepe 

02 folhas de papel crepom (cores sortidas) 

01 pacote filipinho  

02 refis de cola quente (grossa) 

01 dicionário 

 

Livro Paradidático para o 1º bimestre:  A Invasão dos erros de Português 

Autor: Willian Tucci  - Editora: Scipione 

 

Não é permitido caderno com espiral.  

Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno do lado de fora. 

 

Para o ano letivo de 2017, serão adotados os livros didáticos da Rede SER. 

Informamos  que o material didático para 2017 estará disponível para aquisição e retirada a partir do dia 23/01/17, 

na Livraria localizada no pátio do Instituto Vianna Júnior.As compras realizadas no mês de janeiro poderão ser 

parceladas em até 6x no cartão de crédito; a partir do mês de fevereiro de 2017, as compras poderão ser parceladas 

em até 5x no cartão de crédito. 


