
 

 

 

 
ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO 

 
MATERIAS PARA USO DIÁRIO 

• Planner (tipo agenda leve) para uso diário;  

• 04 cadernos universitários (96 folhas); 

• 01 caderno universitário para Inglês (96 folhas); 

• 01 pasta sanfonada; 

• 01 estojo contendo: 01 caneta azul, 01 caneta preta, 01 conjunto de canetas coloridas, 01 régua de 20cm, 
02 lápis pretos nº 2, 01 tesoura sem ponta com nome gravado, 01 caneta marca-texto, 01 cola bastão, 
01 apontador com depósito, 01 borracha e 01 corretivo de fita; 01 pacote de marcadores de página, tipo 
Post-it ou similares e 01 caixa de lápis de cor (12 cores). 
 

MATERIAIS A SEREM ENTREGUE NA 1ª REUNIÃO DE PAIS 
• 01 pacote de folhas A3 de desenho brancas - 180g. 
• 01 pacote de folha de desenho brancas tamanho A4 - 180g. 
• 03 pacotes de papel colorido criativo 80g - 32 folhas - cores fortes. 

• 01 pacote folha ofício branca pautada. 
• 06 folhas de papel quadriculado de 1 cm². 
• 01 bloco de desenho colorido criativo A3 com 8 cores - 120 g - 32 folhas. 
• 01 pacote de folhas sulfite brancas tamanho A4 75 g -100 folhas. 
• 05 folhas A4 de papel vegetal. 
• 10 sacos plásticos A4. 

• 01 caneta de retroprojetor; 

• 01 stencil (borboleta, coração, flores, arabesco, pássaros, estrelas...); 

• 01 pacote de massinha de modelar soft 12 cores;  

• 1 colo bastão (meninas) ou 1 cola líquida (meninos); 

• 01 Kit de tinta guache;  

• 01 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa (12 cores). 

• 01 pincel nº 12 cabo bordô (com identificação); 

• 01 caneta de tecido; 

• 30 cm de tecido cru;  

• 1 rolo fita crepe parda (meninas) e um rolo fita durex larga (meninos);  

• 10 etiquetas pequenas de identificação brancas; 

• 01 jogo próprio para a faixa etária (sugestões serão fornecidas na primeira reunião de pais); 

• 3 gibis e 3 livros literários usados (faixa etária 09 – 11 anos) para biblioteca e leitura na sala de aula. Será 
devolvido fim do ano. 

• 01 pasta catálogo com 30 sacos plásticos ofício Clear Book YES*;  

• 1 m² de TNT colorido (necessário ser com a metragem exata solicitada). 
 

PARA TRAZER QUANDO SOLICITADO 

• 01 óculos de acrílico transparente para uso no laboratório; 

• 01 jaleco branco para uso no laboratório; 

• 01 kit geometria (régua 30cm, compasso, esquadro e transferidor 180º). 
 

DICIONÁRIOS 
• 01 Minidicionário de Língua Portuguesa (com divisão silábica) Nova ortografia. 

• 01 Minidicionário Inglês/Português; Português /Inglês (sugestão: DICIONÁRIO Oxford escolar: para 
estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-português. 2nd ed. New York: Oxford University, 
2009. 757 p. Com CD-ROM - Nova Ortografia. ISBN 9780994419507. (Esta obra possui aproveitamento até 
o Ensino Médio, sendo adotada a partir do 6º ano do Ensino Fundamental). 
 
 



 

 

 
LIVROS LITERÁRIOS 2023 
1º SEMESTRE: 

• BARBIERI, Stela; VILELA, Fernando. Como mudar o mundo? São Paulo: FTD, 2021. ISBN: 
9788596000086. 

• PALACIO, R. J. Extraordinário. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. ISBN: 9788580573015.  

• GALAT, Joan Marie. A história de Malala. São Paulo: Astral Cultural 2021. (Coleção Inspirando Novos 
Leitores).  ISBN: 9786555661361. 

• BORDER, Rosemary. The fifteenth character.  3rd. New York: Oxford University Press, 2010. (Oxford 
Bookworms Starter). ISBN: 9780194620291. 

2º SEMESTRE: 

• AQUINO, Cássia d'. Dinheiro compra tudo? educação financeira para crianças. São Paulo: Moderna, 
2022. ISBN: 9788516102470.  

• BRUM, Carlos Augusto Pessoa de. 8 CANETAS. Porto Alegre: BR1 Editores. 2021. ISBN: 
9786599351525. 

 
LIVROS DIDÁTICOS 2023 
• CARPANEDA, Isabela Pessôa de Melo. Língua Portuguesa: 5º ano - Grandes Autores nos Caminhos da 
BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596015844. 
• CENTURION, Marília R.; LA SCALA, Júnia; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Matemática: 5º ano - Grandes 
Autores nos Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596016223. 
• BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade e cidadania: 5º ano - Grandes Autores nos Caminhos da 
BNCC. 2. ed. São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596016490. 
• GIL, Ângela B. de Andrade; FANIZZI, Sueli. Ciências: 5º ano - Grandes Autores nos Caminhos da BNCC. 
São Paulo: FTD, 2018. ISBN: 9788596015943. 
• CARVALHO, Heloisa Silva de; NETO, Jorge Silvino da Cunha. Sistema Marista de Educação: Ensino 
Religioso, volume 5 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. ISBN: 9788596008303. 
• SILVA, Edilson Adão Cândido da; FURQUIM JUNIOR, Laercio. Porta aberta para o mundo: Geografia 5º 
ano.  São Paulo: FTD, 2020. ISBN: 7898683430626. 
• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with 
us 5 SB. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN: 9780194908467. 
• REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. Learn with 
us level 5 activity book with online practice. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN: 
9780194908634. 
 Atenção: O material “. Learn with us level 5 activity book with online practice” inclui voucher de acesso aos 
recursos da Oxford. O acesso é intransferível, não sendo possível reutilizá-lo por outro estudante. Os 
recursos da plataforma (online practice) são utilizados semanalmente durante o ano letivo. 
• Apostila de Música, deverá ser adquirida no Colégio, no 1º semestre.  
• Apostila “Produção Textual” deverá ser adquirida no Colégio, no 1º semestre.  
 
OBSERVAÇÕES 

• Cada estudante deverá portar diariamente seu Planner escolar; 

• O uniforme é de uso obrigatório; 

• Colocar o nome do estudante em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas e 
uniformes); 

• Os pais deverão repor materiais à medida que houver necessidade; 

• poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo das sequências 
didáticas; 

• crachá de acesso ao colégio (catracas); 

• trazer os livros didáticos conforme o planejamento semanal. 

• Livros de literatura infantil serão solicitados na primeira reunião de pais, de acordo com o projeto em 
desenvolvimento. 

• Importante: a organização da mochila e do estojo ao longo do ano são de responsabilidade do 
estudante e da família. 

    
 



 

 

 
 
 

Os livros podem ser adquiridos: 
• pelo site compre.ftd.com.br a partir do dia 19/12/2022. Para isso:  acesse o site, realize o 
cadastro, utilize o código 14555. 
• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2022, podem ser adquiridos os 
livros literários e de Língua Inglesa da editora Oxford. Clique no menu Convênios, encontre 
Colégio Marista Champagnat, selecione a categoria, e insira o Token de Acesso 
MCHAMPAGNAT2023. 
• material de papelaria, livros didáticos e livros literários podem ser adquiridos no Espaço 
Cultural, localizada no Prédio 41 (loja 03) da PUCRS. | Telefone: (51) 33154272 - Whats (51) 
996200372 | Site: www.livespacocultural.com.br | Código: FUNDAM5 
 

http://www.apaginalivrarias.com.br/

