
 

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO 

 

• 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 (caderno de desenho);    

• 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 post-it grande.  

  

LIVROS DIDÁTICOS 5º ANO  

•MATEMÁTICA: FAÇA -5º ano, Katia Smolle. Ed. FTD. 2ª Edição. 2020 – 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:  FAÇA – 5º ano, Ana Nemi. Ed. FTD. 2ª Edição, 2020 – Parte 1 e 2.  

•CIÊNCIAS: FAÇA– 5º ano, Geslie Coelho Carvalho da Cruz. Ed. FTD. 2ª Edição, 2020. Parte 1 

e 2.  

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

•COLEÇÃO ENGLISH FUN FOR KIDS- BOOK 5 

MEF Plantão de vendas: de 4 a 18 de fevereiro de 2021   

Endereço: Avenida Salgado Filho, 119 – Erechim   

Horário: 13h15 às 19h 

 

 



 

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 código de acesso FTD21RSSMS 
(código 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 14/12/2020. A venda do 
material didático acontecerá somente de forma online, conforme orientação acima. 

 

 


