
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO 

• 50 folhas de desenho tamanho A4 (180g/m2)  

• 50 folhas A4 

• 50 folhas tamanho A3 (180g/m2) 

• 03 pacotes de papel colorido com 20 unidades tamanho A4 (120g/m2) 

• 50 folhas de ofício brancas pautadas  

• 01 folha grande de E.V.A 

• 01 folha grande de E.V.A estampada 

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

• 04 cadernos universitários (96 folhas)  

• 01 caderno universitário (96 folhas) para Inglês  

• 05 folhas de papel quadriculado de 1 cm² 

• 03 sacos plásticos com furos tamanho A4 

• 01 pasta sanfonada 

• 03 pacotes pequenos de massa para biscuit (01 branco e outros coloridos) 

• 02 colas líquidas (90g)  

• 02 potes de tinta PVA 250ml 

• 01 pote de tinta de tecido 37ml 

• 01 pincel nº 12 cabo bordô 

• 01 óculos de acrílico transparente para uso no laboratório 

• 01 jaleco branco para uso no laboratório 

• 01 rolo de fita crepe parda 

• 01 caneta de tecido 

• 50 cm de tecido estampado 

• 50 cm de tecido cru 

• 01 caneta de retroprojetor 

• Post-its de cores variadas 

• 02 revistas para recorte  

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

• 01 jogo (faixa etária de 09 - 12 anos)  

• 03 gibis e 03 livros usados, adequados à faixa etária (devolvidos no fim do ano) 

• 01 caixa de sapato com tampa e forrada contendo no mínimo 10 materiais de artes diversos 

(sugestões: fitas, botões, miçangas, lantejoulas, tinta dimensional, glitter, palitos de picolé/ 

churrasco/ dente, lã, prendedores). Obs.: O nome do estudante deve estar visível. 

• 01 pasta com 50 plásticos com a possibilidade de acrescentar mais plásticos 

• 01 estojo contendo: 01 caneta azul, 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 macia, 01 caixa de lápis de cor (12 cores), 01 conjunto de caneta 

hidrocor ponta grossa (12 cores) 
 

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

01 Minidicionário Inglês/Português; Português/Inglês. 



 

LIVROS DIDÁTICOS:  

 

GIL, Ângela B. de Andrade; FANIZZI, Sueli. Ciências: 5º ano - Grandes Autores nos Caminhos 
da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596015943. 
 
BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade e cidadania: 5º ano - Grandes Autores nos 
Caminhos da BNCC. 2. ed. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596016490. 
 
REILLY, Vanessa; OCETE, Mari Carmen; MORGAN, Hawys; BAZO, Plácideo; PEÑATE, Marcus. 
Learn with us 5 SB. United Kingdom: Oxford University Press. ISBN 9780194908467. 
 
CENTURION, Marília R.; LA SCALA, Júnia; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Matemática: 5º ano - 
Grandes Autores nos Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596016223. 
 
CARPANEDA, Isabela Pessôa de Melo. Língua Portuguesa: 5º ano - Grandes Autores nos 
Caminhos da BNCC. São Paulo: FTD, 2018. ISBN 9788596015844 
 
CARVALHO, Heloisa Silva de; NETO, Jorge Silvino da Cunha. Sistema Marista de Educação: 
Ensino Religioso, volume 5 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. 
 

OBSERVAÇÕES: 

• Cada estudante deverá portar diariamente a sua agenda escolar; 

• O uniforme é de uso obrigatório; 

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

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

• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas culinárias, ilustrações 
ou objetos para os projetos pedagógicos científicos; sucatas diversas, rótulos ou embalagens; 
taxas para eventos culturais ou saídas de estudo. 

• Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, 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. 

 

• A venda de livros acontecerá na EDIPUCRS, localizada no Prédio 15 da PUCRS.  
Telefone: (51) 3320.3523 - Whats (51) 99566.9802 

• Para comprar pelo site da FTD acesse ftdcomvoce.com.br e utilize o cupom 
EDUCA20RSSOM. O site estará disponível para compra a partir de 06/01/2020. A entrega 
será no endereço informado pelo responsável. 

 


