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Material escolar individual: 

 Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula) 

 4 cadernos grandes de 96 folhas com capa dura, com espiral, sem desenhos 
internos e sem folha destacável 

 1 estojo com: 2 lápis pretos nº 2 ou 1 lapiseira com caixa de grafites reservas, 1 
borracha, 2 canetas marca texto e 1 apontador com deposito 

 1 caneta de ponta fina preta 

 1 caixa de giz de cera 

 1 conjunto de hidrocor fina com 12 cores 

 1 caixa de lápis colorido com 12 cores 

 1 caneta para retroprojetor 

 1 tubo de cola líquida ou bastão 

 1 tesoura com ponta redonda que corte bem 

 1 régua de 30cm transparente e dura 

 1 corretivo 

 1 dicionário com a nova ortografia e partição silábica (sugestão: Pequeno 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa + APP. 5º edição. Editora Richmond) 

 1 compasso escolar 

 1 transferidos acrílico 360º 

 1 caderno pequeno espiral para Língua Inglesa 

 Dicionário Inglês – Português  

 1 Pasta sanfonada tamanho A4 
 

Todos os materiais devem ser identificados com o nome do estudante. 
 

Livros Literários: 

 Os casos do detective Bolotinha. Kalunga. Editora Paulinas, 2013 

 A ilha perdida. Maria José Dupré. Editora Ática, 2015 

 Mitos e lendas do folclore do Brasil. Mario Bag. Editora Paulinas 

 Era uma vez Dom Quixote. Agustín Sanchez Aguilar e Miguel de Cerventes 
Saavedra. Editora Global, 2014 

 Por trás das cortinas. Antonio Schimeneck. Editora Besouro Box, 2012 

 O pequeno Samurai. André Kondo. Editora São Paulo. FTD, 2014 

 

Livros Didáticos:  

 Coleção Faça Matemática. Kátia Smole. 5º ano. Editora FTD 



 

 Coleção Faça Língua Portuguesa. Bel Assunção Azevedo. 5º ano. Editora FTD 

 Coleção Faça Ciências. Geslie Coelho. 5º ano. Editora FTD 

 Coleção Faça Geografia. Silas Martins Junqueira. 5º ano. Editora FTD 

 Coleção Faça História. Ana Lúcia Nemi. 5º ano. Editora FTD 

 5º ano – Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação. FTD 

 Super Stars 5. Patrick Jackson e Susan Banman Sileci. Editora Oxford 

 

Material que permanecerá na escola: 

 100 folhas de desenhos, tamanho ofício 

 50 folhas de ofício pautadas 

 1 bloco colorido 120g (similar ao colorset cards) 

 1 pote grande de tinta têmpera  

 1 pincel qualquer tamanho 

Observações: 

 

 O material deverá ser entregue à professora durante a primeira semana de 
aula, conforme orientações encaminhadas na agenda escolar 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as 
peças 

 Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos 
materiais adquiridos deve ser observada 


