
 

5° ano – Ensino Fundamental 

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL (todos os materiais devem ser identificados com 

nome do estudante): 

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

 1 garrafa para água. 

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

 1 estojo com:  
 2 lápis pretos nº 2 ou 1 lapiseira com caixa de grafites reservas,  

 1 borracha,  
 2 canetas marca-texto, 

 1 apontador com depósito, 
 1 caneta de ponta fina preta, 
 1 tesoura com ponta redonda que corte bem e 
 1 régua de 30cm transparente e dura 

 1 caixa de giz de cera 

 1 conjunto de hidrocor fina com 12 cores mega hidro 

 1 conjunto de canetas hidrocor grossas com 12 cores mega hidro 

 1 caixa de lápis colorido com 12 cores mega soft 

 1 caneta para retroprojetor 

 2 canetas permanentes (1.0 e 2.0) 

 1 cola bastão grande 

 1 corretivo de fita 

 1 transferidor acrílico 360º 

 1 caderno pequeno espiral para Língua Inglesa 

 1 pasta sanfonada tamanho A4 
 

MATERIAL QUE PERMANECERÁ NO COLÉGIO (não precisa ser identificado): 

 20 folhas quadriculadas 

 1 rolo barbante (médio)  

 1 pincel médio 

 1 tubo de cola de silicone 
 

MATERIAL DIFERENCIADO: 

 1 bloco de produção de textos a ser adquirido na reprografia do Colégio a partir de 
fevereiro/2020.  
 

LIVROS LITERÁRIOS: 

 Contos e Lendas da Terra do Sol. Marco Haurélio e Wilson Marques. Editora Paulus. 
 

 

 

 continua no verso 



 

LIVROS DIDÁTICOS: 
 1 Kit contendo Sistema de Ensino 5º ano – Editora FTD. 

 Sistema Marista de Ensino Religioso edição revisada, Editora FTD. 

Obs: O material de Ensino religioso corresponde à edição revisada; versões anteriores 
serão retiradas de circulação; estão desatualizadas e desalinhadas à BNCC. 

 1 dicionário da Língua Portuguesa com a nova ortografia e partição silábica. 

 1 Dicionário Inglês/Português (Sugestão: Pequeno Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa + APP. 5º edição. Editora Richmond). 

 Programa Oficina das Finanças na Escola – volume 5. Carolina Simões Lopes Ligoscki e 

Silvana Maria Silva Nunes. Editora FTD. 
 
PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: 

 Editora FTD: condições especiais para compras pelo site, no colégio ou na Sede da 
editora. Endereço da sede: Rua Ramiro Barcelos, 344. 

o Representantes da editora nas dependências do colégio, nos dias 27 e 28 de 
fevereiro; 

o Para compra no site ftdcomvoce.com.br, utilize o CUPOM CUPOM20RSCMA . O 
site estará disponível a partir de 6/1/2020. A entrega será na residência 
informada pelo responsável de acordo com o cadastro no site.  

 

 Livraria Plinque: Endereço: Avenida Teresópolis, 2908. Telefone: (51) 3336.1740/ (51) 
3336.8289. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 O material deverá ser entregue à professora durante a primeira semana de aula, 

conforme orientação da agenda escolar (sacola identificada com o nome do/a 
estudante). 

 A agenda escolar (fornecida pelo colégio no início do ano letivo) é de uso diário, devendo 
sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais preenchidos pela 
família. 

 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.  

 Alertamos sobre alguns cuidados na aquisição dos livros didáticos, pois estes devem 
cumprir os critérios descritos na lista; versões anteriores estão desatualizadas e 
desalinhadas à BNCC, portanto não poderão ser utilizadas.  

 

Informações importantes para o Início do Ano Letivo: 

• 17/2, acolhida aos novos estudantes, das 15h30 às 17h30, com famílias e estudantes. 
• 18/2, acolhida a todos os estudantes, horário normal, das 13h15 às 17h45. 
• 18/2, Início das atividades no Turno Integral e Pós Turno, horário normal. 
• 26/2, às 18 horas, reunião com as famílias do 5º ano, sem os estudantes, no Auditório. 
• 24/2, Recesso. 
• 25/2, Carnaval. 
• O Guia Escolar 2020 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão disponíveis 

no site do Colégio. 

 


