
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

5° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

  

“A Madre Cândida parte da consideração e do respeito ao ser original de cada um; tem em conta “a 

condição e a necessidade daqueles que lhes foram confiados” e busca, com todo interesse, o bem de cada 

pessoa, ajudando-o em seu processo, para fazer emergir nela o melhor de si mesma.”  

NMPE – 110 (Nosso Modo Próprio de Educar - Documento Oficial das Filhas de Jesus) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

● Dia 28/01 - INÍCIO DAS AULAS: Divulgação das listas e acolhida dos alunos.  

Horário: 13h às 17h25. Neste dia o aluno deverá trazer apenas o estojo. 

 

➢ Nesse dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da             

criança para casa: transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo            

ou Expresso. 

➢ A partir de 29/01, horário regular das aulas: das 12h40 às 17h25. 

● REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES: Dia 01 de fevereiro – das 10h às 11h30. 

  

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE MATERIAIS: 

 

28/01 - Língua Portuguesa e Educação Religiosa; 

29/01 - Matemática e Ciências; 

30/01 - História e Geografia. 

Aguardar a 1ª aula das disciplinas: Inglês, Música e Arte para trazer o material solicitado. 

  

ORIENTAÇÕES: 

● Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno e a série, em local                

bem visível; 
● Não será permitido o uso de fichário; 

● Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado; 

● Os alunos usarão agenda fornecida pela escola, que será entregue nas primeiras            

semanas. 

  

NO INÍCIO DO ANO LETIVO, ENVIAREMOS O VALOR REFERENTE AO MATERIAL           

RATEADO. 

  

LIVROS DIDÁTICOS 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Livro: Português Linguagens 5º ano – Autores: William Cereja e Thereza Cochar - 
7ª Edição Reformulada (obrigatoriamente capa laranja, espiral com etiqueta         

preta VERSÃO ATUALIZADA) – Atual Editora, 2019. Plürall. ISBN 978-85-5769-213-8  

 

MATEMÁTICA 

● Livro: Presente Matemática 5 - Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela             

Milani. 5ª edição 2019 - reformulada. Editora Moderna. Acompanha envelope de           

Material Complementar – ISBN – 9788516120030 

  

 



HISTÓRIA  

● Livro: História– Projeto Ápis – 5º ano (obrigatoriamente capa rosa e espiral) –              

Autoras: Maria Elena Simielli e Anna Maria Charlier – Editora Ática  - Plürall-  

ISBN – 978-85-0818-525-2  

 

GEOGRAFIA 

● 1 caderno universitário de 96 folhas 

 

CIÊNCIAS 

● Livro: Ciências - Projeto Ápis - 5º ano (obrigatoriamente capa verde e espiral) -              

Autor: Rogério G. Nigro - Editora Ática - Plürall - ISBN - 978-85-0818-504-7 

 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

● Livro: Semear Juntos 5 – Ensino Religioso – Autores: Mar Sánchez Sánchez, Hortensia             

Muñoz Castellanos. Editora SM - ISBN 978-85-4181-824-7 

 

PROGRAMA BILÍNGUE 

● Educate Bilingual Program by Richmond. (O material deverá ser adquirido através do 

site: https://educate.global/plataformas ) 

● 1 caderno brochura pequeno (capa dura) com 48 folhas. 

 

ARTE 

● 1 caneta permanente preta; 

● 1 camiseta usada (será utilizada como avental para as aulas de Arte, por isso deverá ter                

um tamanho maior que o normalmente usado pelo aluno); 

● 1 toalha plástica que será usada para forrar a mesa durante as aulas (tamanho              

45X60cm).  

●  

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

● 01 pasta catálogo com 20 plásticos. 
● 01 flauta doce soprano – Yamaha Germânica (manter a marca da flauta solicitada é de               

extrema importância para a qualidade do som e a afinação – NÃO adquirir a flauta               

barroca). 
  

OBSERVAÇÃO: A flauta e a pasta poderão ser as mesmas do ano anterior. 

  

LIVRO LITERÁRIO 

● O lenço branco: Viorel Boldis. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. ISBN 978-85-378-0941-9 

● A Queda dos Moais: Blandina Franco, Patrícia Auerbach. São Paulo: Escarlate, 2018. 

ISBN 978-85-8382-070-3 

● O Jardim Secreto: Ana Maria Machado. São Paulo: Scipione, 2004, Coleção Reencontro 

Infantil. ISBN 978-85-2626-808-1 

 

  

MATERIAIS DE USO CONSTANTE 

  

● 50 folhas para fichário pautadas; 

● 01 pasta catálogo com 10 plásticos, etiquetados, para uso diário; 

● 02 cadernos universitários de 96 folhas (um para Matemática e um para Língua             

Portuguesa); 

● 01 caderno de cartografia; 

● 01 caixa de massinha de modelar BASE AMIDO; 

● 01 revista periódica infantil; 

● 02 gibis – podem ser usados, mas em bom estado; 

● 01 calculadora pequena simples. 

  

 

https://educate.global/plataformas/


 

Estojo contendo (Todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente) 

  

● caneta esferográfica azul; 

● lápis grafite; 

● régua de 15 cm; 

● borracha; 

● apontador com depósito; 

● tesoura; 

● cola em bastão de 40g;  

● cola líquida de 90g; 

● caneta marca texto; 

● lápis de cor; 

● 1 estojo de canetinhas hidrocor.. 

 

OBSERVAÇÃO: A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de             

uso constante do estojo, principalmente colas, lápis, caneta esferográfica e borracha. 

  

 


