
 

 

5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material de uso diário - com identificação (trazer sempre na mochila)

• 2 cadernos grandes - 96 folhas 

• 4 cadernos pequenos de 96 folhas 

• 3 cadernos pequeno (96 folhas) 

• Lápis preto, borracha, apontador, caneta azul ou preta, lápis de cor, tesoura, cola, canetinhas hidrográficas e régua 

de 30cm (trazer sempre na mochila) 

• 1 caneta esferográfica colorida 

• 1 marcador de texto 

• 1 caneta para retroprojetor (que já possua, em bom estado) 

• 1 monobloco de folhas para fichário 

• 2 revistas de histórias em quadrinhos (gibi) 

• 1 classificador com elástico fixo (resistente – para uso diário) 

• 1 transferidor 

 

Material para ficar na escola - com identificação (trazer no primeiro dia de aula) 

 100 folhas ofício A4 brancas 

 20 folhas A4 sulfite 40 

 100 folhas A4 coloridas 

 1 revista para recorte (Veja, Cláudia, Isto é, Exame, Criativa, Geográfica Universal) 

 

Língua Inglesa – com identificação (material a ser entregue na primeira aula de Língua Inglesa - data será 

comunicada) 

• 1 caderno pequeno de brochura - 48 folhas 

Arte (entregar na primeira aula de Arte – será comunicada a data) 

• 1 pote de tinta guache 250ml (sugestão de cores: marrom, preto ou rosa) 

• 1 pote de tinta para artesanato PVA 100ml (sugestão de cores: tons de verde ou de amarelo) 

• 1 pincel chato 8 

• 1 pincel chato 14 

• 1 color set preto A4 

• 1 folha de sulfitão branca 

• 10 folhas sulfite 60 brancas A4 

• Pratinhos descartáveis 

• Materiais alternativos serão solicitados no decorrer do ano 

Livros (trazer com identificação do estudante) 

Os livros didáticos podem ser adquiridos nas livrarias de sua preferência ou através dos sites abaixo: 

https://ftdcomvoce.com.br/ftd/web/ 

Usuário: 015000900953RS2019 

Senha: 9009531542891973 (disponível a partir de 17/12/18). 

A editora FTD estará no Colégio para realizar a venda do material didático nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, das 

7h30 às 12h e das 13h às 18h30.  

 



 

 

loja.moderna.com.br/familia 

1. Insira o Código de acesso (Pin): 812021 

2. Preencha o cadastro do responsável financeiro 

3. Inclua o nome do aluno 

4. Informe endereço e dados para contato 

5. Confira a lista de livros 

6. Escolha a forma de pagamento e finalize a compra 

• DICIONÁRIO-BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. FTD (ou outro revisado conforme 

acordo ortográfico) 

• PROJETO PRESENTE 5: Ciências Naturais Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 

4ª ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

• PROJETO PRESENTE 5: Matemática. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 4ª 

ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

• PROJETO PRESENTE 5: Língua Portuguesa. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora 

Moderna. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

• PROJETO PRESENTE 5: História Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 5ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2018. 

• PROJETO PRESENTE 5: Geografia. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 5ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2018. 

• Língua Inglesa: Brick by Brick 5º ano - 1ª Ed., São Paulo, StandFor/FTD, 2017.Hilane Mercadante e Viviane 

Kirmeliene   

• Ensino Religioso 5º ano - Sistema Marista de Educação – FTD (disponível somente no site FTD). 

OBSERVAÇÃO: Os livros do Projeto de Literatura Infantil serão adquiridos conforme listagem selecionada na escola. 
O valor referente a esses materiais e ao portfólio será comunicado aos pais, no início do ano letivo, mediante 
bilhete enviado na agenda escolar do estudante.  
 

ATENÇÃO 
 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante. 
 

• O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar o nome da criança (por fora – abaixo da linha da cintura 
para não interferir na logomarca padrão ou por dentro próximo a etiqueta) a fim de prevenir eventuais perdas/trocas. 
 
• A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve estar diariamente na 
mochila. 

 
• Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos específicos, o mesmo será 
solicitado durante o ano letivo. 
 
• Ano letivo 2019 
Início: 18/02 (aula até as 16h – trazer lanche) 
Recesso dos estudantes: 22/7 a 2/8 
Término do ano letivo: 10/12 
Recuperações e Exames Finais: 11 a 13/12 
 

• Reunião com pais: 7/3, quarta-feira, 19h no Salão de Atos. 


