
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO 

 MATERIAL ESCOLAR  

• Cinco cadernos grandes capa dura, SEM ESPIRAL (48 folhas);  
• Três lápis apontados (não será aceito lapiseira);  
• Borracha, régua (30 cm), cola líquida, tesoura sem ponta, caneta corretivo e um 

apontador com lixeiro grande;  
• Uma caixa de lápis de cor;  
• Um conjunto de canetinhas;  
• Três canetas de destacar texto (cores diferentes);  
• Uma caneta azul de escrever e outras duas de cores variadas;  
• Um pen drive (para uso do aluno na Escola);  
• Dois estojos grandes;  
• Uma pasta fina com elástico;  
• Duas pastas catálogo com 20 plásticos; 
• Uma pasta catálogo com 30 plásticos para Língua Inglesa; 
• Um caderno pequeno sem pauta;   
• 30 folhas de papel almaço;  
• 25 folhas de sulfite 60 A4 branco;  
• 15 folhas de sulfite 60 A3;  
• 20 folhas coloridas de A4. 
• Um pacote de postit grande. 

 

MATERIAIS DE ARTE PARA USO COLETIVO 

• Um conjunto de lápis Aquarela 12 cores. 
• 4 folhas de sulfite 60 A4 preta; 
• Um pincel chato nº 24: Meninos 
• Um pincel redondo nº 24: Meninas 
• Uma tela com base MDF em formato e tamanho de livre escolha.  
• Tinta têmpera guache (250ml) com bico dosador: Meninas: Rosa escuro  

                                                                              Meninos: Marrom 

LIVROS DIDÁTICOS 5º ANO 

• MATEMÁTICA: FAÇA VOCÊ MESMO-5º ano, Katia Smolle. Ed. FTD. 1ª Edição. 2016 – parte 1 e 2  

• LÍNGUA PORTUGUESA:  LÍNGUA PORTUGUESA (5º ano). Grandes autores: Isabella Pessôa de 

Melo Capaneda. Ed. FTD, 1ª edição, 2018. 

• GEOGRAFIA: PORTA ABERTA PARA O MUNDO (5º ano), Edilson Adão Cândido da Silva e Laércio 
Furquim Júnior. Ed FTD. 1ª Edição 2019.  

• HISTÓRIA:  História:  Sociedade e Cidadania (5º ano). Autores: Alfredo Boulos Júnior Ed FTD 1ª 

edição, 2017.  

• SISTEMA MARISTA DE ENSINO RELIGIOSO - 5º ANO - EDIÇÃO REVISADA-FTD 

• COLEÇÃO ENGLISH FUN FOR KIDS- BOOK 5 –MEF (Plantão de vendas no Colégio com data a ser 
divulgada) 
 



 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

• AQUISIÇÃO DOS LIVROS: Seguem as orientações para a aquisição dos livros da Editora FTD) na Loja 

Virtual da Editora FTD: 

Acessar o site ftdcomvoce.com.br, fazer o cadastro e utilizar o cupom ENSINO20RSSMS 

(cupom único para cada escola) que destinará para a aquisição dos materiais solicitados 

pelo Colégio Marista Medianeira. 

O material será entregue no endereço informado pelo responsável de acordo com o cadastro 

feito no site. 

O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. 

OBS: Em fevereiro haverá plantão de venda no colégio com data a ser definida. 

• PLATAFORMAS: Para o próximo ano o acesso às plataformas Elefante Letrado (Acervo digital de 
literatura infantil) e Matific (jogos online que oportunizam a resolução de problemas matemáticos 
do conteúdo da série em curso através de interações lúdicas desafiadoras), serão diferenciais 
oferecidos pela escola como incentivo à leitura e ao desenvolvimento de habilidades matemáticas, 
sem custos à família. 

• O material de uso exclusivo do aluno deverá ser identificado. Os cadernos deverão ter margem e 
nome na capa. Não fazer abertura nos cadernos.  

• OS LIVROS DEVEM SER IDENTIFICADOS NA CAPA COM NOME E SÉRIE, PARA EVITAR EXTRAVIOS. 

• Evitar materiais escolares que distraem a criança e despertem para brincadeiras (ex.: de bichinhos, 
carrinho, etc.).  

• Lembramos que os usuários deste material são os vossos filhos, por isso a importância de serem 
materiais de qualidade.  

• O uso do uniforme é diário e obrigatório. Encomendar com antecedência e identificar a 

jaqueta com o nome na etiqueta interna da mesma. Disponível na Mafini Confecções, Manri 

Confecções e lojas Clanel. 

a) O uso de calça jeans é permitido somente a partir do 6º ano. 

b) Os fornecedores também disponibilizam bermudas e leggings para a Educação Física 

• O estudante, deverá trazer diariamente uma garrafa com água, além de outro líquido que deseje 
para o lanche.  

IMPORTANTE: 

• Dia 17/02/2020 – Início das aulas para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio 

• 18/02/2020 – Reunião de pais do 2º ao 5º ano 

 


