
Lista de material escolar 2022 – 5º ano 

Ensino Fundamental 1ª Fase 

 

Reunião de pais: 24/01/2022 

 

Manhã: 7h30 Tarde: 13h30 

Início das aulas     25/01/2022 

Os alunos deverão trazer somente os materiais de uso pessoal. 
 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 

• Os materiais serão solicitados pela professora na 1ª semana de aula. 

• Não receberemos materiais no dia da reunião. 

• O material escolar deverá ser etiquetado, identificando nome 
completo do aluno e o ano do Ensino Fundamental. 

CADERNOS 

 

• 6  cadernos brochura (96 folhas) capa dura tamanho universitário na cor azul; 

• 2 cadernos universitários espiral (1 matéria); 

• 1 pasta catálogo para as atividades de Técnica de Redação. 

• A agenda escolar deverá ser adquirida no bazar e será entregue aos alunos 
no primeiro dia de aula. 

Arte  • 1 caneta marcador permanente preta fina (ponta média 2mm); 

• 1 kit de canetas hidrográficas (12 ou 24 cores) 

• 1 caneta permanente preta 1mm; 

• 1 conjunto de tinta relevo dimensional 3D; 

• 1 pacote de pano para limpeza (tipo perfex); 

• Obs.: A fim de evitarmos desperdício, conforme os projetos forem se 
desenvolvendo, outros materiais de Arte poderão ser solicitados. 

MATERIAIS 
DE USO 

PESSOAL 

 

• 1 estojo pequeno (lápis, caneta, borracha, régua de 15 cm e corretivo); 

• 1 estojo médio (lápis de cor, tesoura, cola); 

• 1 pasta plástica transparente fina e com elástico 

• 4 lápis grafite; 

• 2 canetas esferográficas azuis; 

• 2 canetas esferográficas verdes; 

• 1 corretivo de fita; 

• 1 borracha branca; 

• 1 apontador com depósito; 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores); 

• 2 canetas marca texto; 

• 3 canetas hidrográficas 0,4 (cores: preta, azul e vermelho); 

• 1 bloco de anotações adesivo 38 X 55mm (post it) 

• 3 tubos de cola bastão; 

• 1 tubo de cola líquida; 

• 1 régua transparente de 15 cm; 

• 1 régua transparente de 30 cm; 

• 1 tesoura escolar sem ponta com o nome do aluno; 

• 20 plásticos transparentes grossos tamanho A4; 

• 50 folhas de sulfite; 

• 3 caixas de lenço de papel; 

• 1 fone de ouvido com fio para uso individual ( para a aula de Tecnologia 
Educacional). 

 

Repor conforme 
a necessidade. 
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
Utilizaremos os aplicativos Pense Matemática e Aprimora de Língua Portuguesa, ambos da empresa 
Positivo. A licença de adesão destes aplicativos terá um custo anual de R$200,00 . O boleto referente 
ao pagamento da anuidade será emitido pela Tesouraria do Colégio.  
  

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

 

 

 

 

Aprender Juntos 5 – Língua 
Portuguesa  
Autores: Cícero de Oliveira Silva, 
Elizabeth G. De Oliveira Silva e 
Greta Marchetti 
Editora: SM 
ISBN: 9786557442531 

  

No Capricho - E - Ed. Renovada 
- Caligrafia integrada com 
ortografia e gramática. 
Autoras: Isabella Carpaneda,   
Angiolina Bragança 
Editora: FTD 
ISBN: 978-8583920533 

 

 

 
 

 

 

Projeto Ápis  Matemática - 5ºano  
Autor: Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática 

ISBN: 9788508195763 
 + Caderno de Atividades 

 

 

 
 

 
Projeto  Ápis  - Geografia 5º ano 
Autores: Maria Elena Simielli 
Editora: Ática 
ISBN: 9788508195565 
+ Caderno de Atividades 
 

 

 

 
 

Aprender Juntos – Ciências 5ºano 
 
Autores:Obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida por SM 
Educação. 
Editora: SM 
ISBN: 9786557442630 
 
 
 
 

 

SHINE ON 5 – 
 WITH ONLINE PRACTICE  
STUDENT BOOK & EXTRA 
PRACTICE 
SB ENHANCED DIGI PK (BR) 
 Autores: Susan Sileci e Patrick 
Jackson 
Editora: Oxford 
ISBN 9780194069205 

 
 

 
 

Presente História 5º ano 
Autores: Ricardo Dreguer e Cássia 
Marconi 
Editora: Moderna  
ISBN: 9788516114367 
+ Caderno de Atividades 
 

 

LIVRO LITERÁRIO 

E a Terra escreveu uma carta 
 Autor: Jonas Ribeiro 
Editora: Melhoramentos 
ISBN: 9786555390452 

 

 


