
 

 

 

 

 

5º ano EF: 

Material individual do(a) estudante: 
-1 estojo com: 2 lápis de escrever ou lapiseira e grafites; 2 canetas apagáveis, 

borracha, apontador, duas canetas esferográficas, corretivo de fita, cola bastão, cola 
líquida, 2 lápis de desenho (6B ou 8B), lápis de cor (12 cores), canetinhas (12 cores), 2 
canetas pretas ponta fina (tipo Stabilo – 0.5). Esses materiais deverão ser repostos, 
sempre que necessário. 

2 caixas de massa de modelas 12 cores; 
2 potes de tinta têmpera (250g) de cores diversas; 
1 pote de tinta acrílica (250g) de cor diversa; 
2 pincéis macios de diferentes espessuras; 
1 régua, um esquadro e um transferidor; 
1 compasso; 
1 calculadora simples; 
1 caderno de dez matérias; 
3 blocos de post-its (pequenos); 
1 caderno de desenho tamanho A4 (folha simples); 
2 argilas; 
uma camiseta grande e usada para colocar sobre o uniforme em dias de pintura.  

 
LIVROS DIDÁTICOS:  

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

 Sistema Marista de Ensino Religioso edição revisada, Editora FTD.  

 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  

1. Editora FTD: sede da editora, rua Ramiro Barcelos, 344.   
ABERTURA do E-COMMERCE 
As famílias poderão adquirir os livros didáticos, a partir de 10/01/22, de forma online, 
na plataforma www.ftdcomvoce.com.br . O pagamento pode ser feito parcelado, 
conforme segue: aquisição em janeiro: 10X; fevereiro: 9X; março: 8x; abril: 6x, etc. 

Código da Escola: FTD22RSCMA 
  

2. Livraria Plinque: Avenida Teresópolis, 2908.   
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 

 

 

 

 

Informações importantes para o Início do Ano Letivo:  

• 21/2, acolhida a todos os estudantes do 5º ano EF.  

• 28/2, Recesso. 

• 1/3, Carnaval. 

• 2/3, Recesso. 

• 3/3, Início das atividades no Turno Integral e Pós Turno.  

• 9/3, às 19h, reunião com as famílias do 5º ano EF, sem a presença dos estudantes.  
 
OBSERVAÇÕES:   

 Os materiais que permanecerão no Colégio deverão ser entregues à professora no início do 
ano letivo (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.   
 O Guia Escolar 2022 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão disponíveis no 

site do Colégio.   
 A grade de horários das aulas especializadas será enviada na primeira semana. 

 

  


