
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO 

PARA USO DIÁRIO (TRAZER NA MOCHILA COM NOME COMPLETO DO ESTUDANTE): 
• 04 cadernos universitários (96 folhas) 

• 01 caderno universitário (96 folhas) para Inglês 

• 01 pasta sanfonada 

• 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 de boa qualidade, 01 apontador 

com depósito, 01 borracha macia, 01 caixa de lápis de cor (12 cores), 01 conjunto de caneta 

hidrocor ponta grossa (12 cores), marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* 

ou similares, 01 corretivo de fita, 01 cola líquida, 01 caneta de retroprojetor. 

 
PARA TRAZER QUANDO SOLICITADO: 
• 01 pacote de folhas de desenho tamanho A4 (180g/m2) 

• 01 pacote de folhas de ofício A4 

• 01 pacote de folhas tamanho A3 (180g/m2) 

• 01 pacote de folhas colorido criativo A4 (120g/m2) 

• 05 folhas de papel vegetal 

• 10 folhas de papel quadriculado de 1 cm² 

• 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) 

• 10 sacos plásticos com furos tamanho A4 

• 01 pacote de massinha de modelar soft 12 cores 

 
PARA CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA: 
• 01 stencil (borboleta, coração, flores, arabesco, pássaros, estrelas...) 

• 01 pote de tinta de tecido 37ml 

• 01 pincel nº 12 cabo bordô 

• 01 caneta de tecido 

• 30 cm de tecido cru 

Materias de artes diversos (sugestões: fitas, botões, miçangas, lantejoulas, tinta dimensional, 

glitter, palitos de picolé/ churrasco/ dente, lã, prendedores). 

*A caixa organizadora deverá ficar em casa com os materiais que deverão ser trazidos à escola 

apenas quando forem solicitados pela professora ao longo do ano. 

 

DICIONÁRIOS 

• BUENO, Silveira. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. ISBN 9788532262561.  
• Minidicionário Inglês/Português; Português/Inglês. 

 
LIVROS LITERÁRIOS 
• THOMAZ, Samir. Me belisca! sete histórias filosóficas para crianças. 1. ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 87 p. ISBN 9788516098230. 

 
 
 



 

LIVROS DIDÁTICOS 
• 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. 
 
• SILVA, Edilson Adão Cândido da; FURQUIM JUNIOR, Laercio. Porta aberta para o mundo: 
geografia 5.  1. ed. São Paulo: FTD:2019. 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. 

 
• CARVALHO, Heloisa Silva de; NETO, Jorge Silvino da Cunha. Sistema Marista de Educação: Ensino 
Religioso, volume 5 – EDIÇÃO REVISADA 2020. São Paulo: FTD, 2020. 
 
• Apostila de Música deverá ser adquirida na reprografia do Colégio. 
 
OBSERVAÇÕES 
• Em virtude da pandemia e da imprevisibilidade da mesma, a entrega dos materiais escolares 
poderá ser feita de duas formas: 

a. Entrega parcial/semanal: nas sextas-feiras, a professora informará os materiais 
necessários às atividades escolares da semana seguinte. Desta forma, a família enviará, 
na segunda-feira, os itens solicitados.  

b. Entrega total: caso a família opte pelo envio total da lista de materiais ao colégio, os 
mesmos serão recebidos dia 05 de março. Importante identificar todos os materiais 
(nome completo e turma).  

• Cada estudante deverá portar, diariamente, a sua agenda escolar;  

• O uniforme é de uso obrigatório, bem como o uso da carteirinha escolar;  

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

• Os pais deverão repor materiais conforme a necessidade;  

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

• Importante: A organização da mochila e do estojo são de responsabilidade do estudante e da 
família. 

• O uso de celular ou tablet será previsto no planejamento semanal da turma.  



 

• Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos semestres, de acordo com o 
projeto em desenvolvimento.  

 
COMPRA DE LIVROS  
Os livros podem ser adquiridos: 

• pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 21/12/2020. Para isso:  acesse o site, realize 

o cadastro, utilize o código FTD21RSSOM e selecione a forma de pagamento. Após informe a 

opção de entrega. 

• pelo site www.apaginalivrarias.com.br, a partir do dia 15/12/2020, 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 
MCHAMPAGNAT2021. 
 

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

