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Lista de Material/Eventos Pedagógicos 2021 
5º Ano Waldorf - Ensino Fundamental 

 

MATERIAL BÁSICO 
  

Qtde. Descrição 

1 Agenda escolar 

1 Mala estruturada SEM estampa  

1 Estojo de couro ou de pano: para giz* 

1 Estojo de couro ou de pano para lápis*  

 *ou 1 estojo que permita guardar giz e lápis separadamente para que não se sujem 

1 Lancheira de couro ou pano  

1 Guardanapo de pano para o lanche (com nome) 

1 Caneca SEM estampa para ficar na sala – sugestão: inox ou ágata 

1 Apontador para lápis grosso e fino (com coletor) 

1 Pasta fina com elástico (deixar na mala) 

1 Pasta sanfonada com 10 divisórias 

1 Caixa de giz TIJOLINHO com 12 cores – sugestão: Stockmar ou Apiscor 

1 Caixa de giz de cera BASTÃO com 12 cores – (não pastel) – sugestão: Stockmar ou Apiscor 

1 Caixa de lápis de cor 24 cores aquarelável – sugestão: Carandache ou Faber Castel 
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Lápis de cor grosso – sugestão: Lyra ou Stockmar. Principalmente as cores: azul, vermelho, 

verde, amarelo, roxo e laranja (para geometria e formas 

1 Tesoura (sem ponta) de bom corte: para papel 

1 Tesoura (sem ponta) de bom corte: para trabalhos manuais 

1 Saquinho de pano para trabalhos manuais 40x40 cm (com nome) 

1 Caneta-tinteiro (com cartucho azul) 

20 Cartuchos (azul) para caneta-tinteiro (manter sempre no estojo do aluno) 

3 Lápis grafite 2B 

2 Lápis grafite 6B 

1 Borracha branca macia 

1 Pacote de etiquetas brancas 

1 Caneta ponta fina preta (para confecção de mapas) – sugestão: Stabilo 

10 Tubos de cola bastão (10g)- sugestão: Pritt 

1 Régua de acrílico de 30 cm (com nome) 

1 Avental para trabalho com argila e aquarela (com nome) 

1 Minidicionário atualizado com a nova ortografia (Aurélio ou Houaiss)  

1 Livro para leitura por trimestre – no mínimo                                                          R$60,00 (aprox.) 

1 Garrafinha de água para uso diário 

1 Escova de dente (com nome e protetor de cerdas), creme dental e estojo para guardar 

 a pasta e escova (com nome marcado) 

1 Cabide tamanho médio (com nome) 

  

PARA AS AULAS DE ALEMÃO 
 

 Livro: Genial A1 – Arbeitsbuch (ISBN: 978-3-12-606281-7) e Kursbuch (ISBN: 978-3-126062 

80-0) – Editora Langenscheidt 

1 Pasta com elástico 

 

PARA AS AULAS DE INGLÊS 
 

 Dicionário Oxford escolar – para estudantes brasileiros de Inglês (Português/Inglês – Inglês/ 

Português - Não precisa ter CD-ROM. 

 Livro para leitura – The Wooden Horse. Usborne English Readers – level 2. (ISBN: 978-1-4749- 
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2465-8) 

 

PARA AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Livro: “Descobrindo a Gramática: Língua Portuguesa”. Volume único. Gilio Giacomozzi, Gil- 

dete Valério, Cláudia Molinari Reda. 1. Ed. SP: FTD, 2016. (ISBN: 9780-85-96-00290-5) 

 

PARA AS AULAS DE GEOGRAFIA 
 

 Livro: Geografia em Mapas – Introdução à Cartografia. Graça Maria Lemos Ferreira. Ed. Mo- 

derna. (ISBN: 978-85-16-09549-9) 
 

PARA AS AULAS DE MÚSICA 
  

1 Pasta dura com 30 plásticos para guardar as partituras 

1 Saquinho de pano ou feltro com alça para pendurar a flauta doce soprano no pescoço (com 

nome) 

1 Saquinho de pano ou feltro com alça para pendurar a flauta doce contralto no pescoço (com 

nome e adequado para o tamanho da flauta) 

1 Flauta doce Soprano Barroca (Yamaha) MOD 302 ou MOD 312 

1 Flauta doce Contralto Barroca (Yamaha) MOD 302 ou MOD 312. OBS: a flauta Contralto 

só será usada no 2º semestre 

            * Não é necessário trocar a flauta de madeira pela (Yamaha) 

 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 Calção ou calça de moletom (preto ou azul-marinho) 

 Camiseta da Escola  

 Tênis, meia branca e elástico de cabelo (para os alunos com cabelos longos) 

 

UNIFORME PARA AS AULAS DE EURITMIA 
 

 Sapatilha branca 

 Saquinho de pano (30x30 cm) com nome para guardar a sapatilha 

 Elástico de cabelo (para os alunos com cabelos longos) 

 Meia branca 

 

ACESSÓRIOS PARA TER EM CASA 
 

 Etiquetas para nomear os cadernos 

Papéis para encapar os cadernos – serão solicitados ao longo da época (amarelo, azul, doura- 

do, laranja, marrom, prateado, roxo, verde, vermelho, branco, presente, etc).  

 Papel contact transparente 

 Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na 1ª semana de cada época.  OBS: 

não utilizar contact colorido para encapar cadernos 

 Recomendável para ter em casa - Papel sulfite A4 para tarefas (branco) e cola bastão. 

 

PROJETOS E ESTUDOS DO MEIO 

  

- Viagem - Botânica a combinar* 

- Visitas a museus, teatro, etc. R$ 60,00 (aprox.)  

- Vivência dos Jogos Gregos a combinar** 

- Projeto do Vaso Grego R$ 100,00 (aprox.) 

- Poupança para o Teatro do 8º ano/2023 (acordo interno)  

  



 

EVENTOS ANUAIS 

 

- As festas de São João e Bazar são eventos anuais de toda a comunidade escolar, portanto, os 

pais contribuirão nessas ocasiões, em espécie/produtos, conforme disposição da sala. 
 

- Contribuição para o projeto do Bazar (por família) R$ 20,00 

- Contribuição para o Bazar – alimentação (por aluno) R$ 25,00 

- Contribuição para a festa de São João: prendas e alimentação (por aluno). R$ 35,00 

- Na festa de São João as roupas serão indicadas pelos professores. 

 

 

Todo o material deverá vir na mala com o nome do aluno. 

 

 
 

*O valor e a forma de pagamento da viagem serão combinados em reunião com a 

Professora de Classe. Somente como referência, em 2020 para um grupo de 18 alunos, 

o valor seria de R$ 1.690,00 por aluno. 
 

**Vivência dos Jogos Gregos – se for FORA da Escola, em torno de R$ 100,00. 


