
COLÉGIO UNILAVRAS 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

5º ANO 

 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 
Bem-vindos ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais! 
No decorrer do ano letivo, nossas crianças farão uso de alguns materiais individuais e coletivos, os 
quais, vocês precisarão adquirir. Outros poderão ser solicitados de acordo com as diversas 
atividades teóricas e/ou práticas propostas ao longo do ano. 
 

Material de uso individual e diário 

Os itens listados abaixo: 
 deverão ser entregues no primeiro dia de aula, devidamente identificado                                           

com o nome do(a) aluno(a.) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura - 96 folhas (Matemática) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura - 96 folhas (Atividades complementares) 

 03 Cadernos com pauta, brochura, capa dura – 96 folhas (Língua Portuguesa) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura – 96 folhas (Ciências) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura – 96 folhas (História) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura – 96 folhas (Geografia) 

 01 Caderno com pauta, brochura, capa dura – 96 folhas (Inglês) 

 01 Borracha macia 

 01 Cola branca 90gr 

 01 Régua de 30cm 

 01 Apontador com reservatório 

 01 Tesoura sem ponta 

 01 Caixa de lápis de cor - 24 cores 

 03 Lápis pretos nº2 ou lapiseira nº 7 

 03 Canetas (1 preta,1 vermelha e uma azul) 

 02 Canetas marca texto  

 01 Cadeado com duas chaves (sendo uma reserva) para o escaninho 

 01 Porta lápis GRANDE, com zíper e duas divisões 

 01 Garrafinha de água (trazer diariamente) 

 01 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Novo acordo ortográfico) 

 01 Pasta de plástico com elástico para trabalhos e atividades. 

 deverão ser entregues na Secretaria do Colégio, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020, 
em um único pacote, devidamente identificado com o nome completo do(a) aluno(a). 

 03 Envelopes brancos – 26cmX36cm 

 02 Canetas de retroprojetor (1.0 e 2.0)  

 04 Folhas de color set liso – amarelas 

 03 Folhas de papel camurça – amarelas 

 01 Pincel chato nº 0 

 01 Tela de 30x30 

 01 Caixa de giz de cera grosso com 12 cores 

 01 Pacote de Eco Cores textura 

 02 Placas de EVA com gliter (amarelo) 

 03 Folhas de papel cartão encerado (amarelo) 



 04 Folhas de papel kraft 
 01 Cola branca ateliê super – 250g 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

TRIMESTRE CAPA OBRA AUTOR EDITORA 

PRIMEIRO 
SEMESTRE 

 

 

A parte que falta 

 

Shel Silverstein 

 

Companhia das 

letrinhas 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 

O menino do 

dedo verde 

 

Maurice 

Druson 
José Olympio 

 

SENHORES PAIS, 

O Colégio Unilavras fornecerá a agenda para todos(as) os(as) alunos(as)                                           
no início do ano letivo. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Sistema de Ensino ELEVA 

 
O material didático deverá ser adquirido na Secretaria do Colégio Unilavras até o                                        

dia 20 de dezembro de 2019. Ressaltamos que a sua utilização                                                           
ocorrerá logo na primeira semana de aula. 

 

 

UNIFORME 

Gentileza identificar cada peça do uniforme com o nome do(a) aluno(a). 

USO IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE 

 

 Calça, short-saia (para meninas), bermuda azul marinho com a logomarca do Colégio 

 Camiseta com a logomarca do Colégio 

 Para os dias de frio casaco ou camiseta de manga longa com a logomarca do Colégio 
 Jaleco padrão Colégio UNILAVRAS para as aulas de Laboratório 

 Tênis (não usar chinelos, sandálias etc.) 
 

O Uniforme poderá ser adquirido nas diversas confecções da cidade. 
 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shel+Silverstein&search-alias=books


AVISOS IMPORTANTES 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 03 DE FEVEREIRO DE 2020 – 13h 
 

 REUNIÃO DE PAIS: 04 DE FEVEREIRO DE 2020 – 19h 
 

 

CONTATOS  

 
 SECRETARIA: (35) 3694-8161 

                          (35) 3694-8128 
 

 

 

 

 

Rua Padre José Poggel, 506 – Centenário 
Lavras/MG 


