
 
 

Ensino Fundamental - 5º Ano 

 Fique Atento: No primeiro dia de aula é necessário trazer somente os cadernos e estojo, a professora organizará o 

cronograma para a entrega dos demais materiais e comunicará às famílias. 

 
Livros Didáticos 

 Matemática – Grande Autores- 5º ano – Joamir | Editora: FTD 

 Português – Grande Autores - 5º ano – Isabella | Editora: FTD 

 Porta Aberta - História – 5º ano – Alfredo Boulos Júnior | Editora: FTD 

 Porta Aberta - Geografia– 5º ano – Edilson Adão | Editora: FTD 

 Porta Aberta – Ciências – 5º ano –Angela Gil | Editora: FTD 

 Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação - 5º ano | Editora: FTD - Edição revisada. 

  

 

 
 
 
 

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos será solicitado ao estudante durante o ano letivo.  
 Peças do uniforme como abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc. deverão ser identificados com o sobrenome 

do estudante. 
 O uso do uniforme completo, tênis e do cartão de acesso é diário e obrigatório. 

Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante 

QTD. Descrição 

01 Bloco branco de folhas A3 

02 Blocos de colorset - cards cartão multiuso 120 gr 

01 Bloco de folhas para fichário 

100 Folhas de desenho  

50 Folhas A4  

02 Folhas quadriculadas 

02 Folhas de papel vegetal 

01 Folha de papel crepom colorido 

01 Pasta com elástico tamanho A4 (USO DIÁRIO) 

07 Cadernos grandes, capa dura, com margem e sem desenhos (96 folhas) 

01 Caixa de lápis de cor - 12 cores 

04 Lápis (lápis 2 no estojo e 2 reservas em casa) ou uma lapiseira 0.7 (grafite extra) 

02 Borrachas (1 no estojo e 1 reserva em casa) 

01 Apontador 

01 Rolo de fita adesiva durex (pequena) 

01 Rolo de fita adesiva colorida durex (pequena) 

01  Estojo de canetinhas - 12 cores 

03  Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 

02 Canetas marca texto 

01 Corretivo caneta 

01 Compasso 

01 Transferidor 

02 Réguas – uma de 30cm e uma de 15cm 

01 Tesoura 

01 Tubo de cola glitter ou alto-relevo 

02 Tubos de cola bastão (1 no estojo e 1 reserva em casa) 

02 Tubos de cola líquida (1 no estojo e 1 reserva em casa) 

02 Revistas para recorte 

01 Caixa de tinta guache - 6 cores 

01 Pincel chato nº 16 

01 Pasta catálogo A4 com 50 sacos plásticos (ARTE) 

02 Gibis  

01 Caixa de tinta guache - 6 cores 

       Livros de Literatura Infantil 
 Como mudar o mundo – Stela Barbieri e Fernando Vilela | Editora: FTD 
 A magia dos biomas – Fernando Carraro | Editora: FTD  



 
 

 

 

 

 

 

Os livros (didáticos e literários) podem 

ser comprados no site da Editora FTD, a partir 

do dia 19 de dezembro de 2022.  

 

Acesse a loja online - 

compre.ftd.com.br e digite o código 

15973 quando solicitado. 

 

 

https://compre.ftd.com.br/

