
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

 3 cadernos grandes (96 folhas) 

 1 caderno pequeno (50 folhas) para Língua 

Inglesa(somente para estudantes novos) 

 1 pasta para Arte 

 1 pasta classificadora (com 10 sacos 

plásticos ou divisórias) 

 1 bloco padronizado, a ser adquirido na 

Reprografia do Colégio 

 1 régua acrílica transparente, 30 cm 

 1 estojo com lápis, apontador com lixeira, 

borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 tubo de 

cola lavável, 1 stabilo preta e 1 compasso 

 1 caixa de lápis de cor 

 1 conjunto de canetas hidrocor 

 1 pen drive 

 1 fone de ouvido 
 

MATERIAL ESCOLAR: 

 100 folhas de desenho tamanho A4 

(branco, 140g ou 150g, não bloco) 

 100 folhas de ofício 

 3 folhas quadriculadas 

 2 pacotes de papel desenho A4, colorido 

(32 folhas de cores variadas) 

 25 folhas de papel desenho tamanho A3 

(branco, 140g) 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Língua Inglesa: Orbit – Izaura Valverde, 

volume 5 – Editora: Richmond (Moderna). 

Ensino Religioso: 5º ano | Sistema Marista 

de Educação | Editora: FTD. 

Ciências: Coleção Faça | 5º ano | Geslie 

Coelho | Editora FTD. 

Matemática: Projeto Presente | Presente 

Matemática 5 | Luiz Márcio Imenes, Marcelo 

Lellis e Estela Milani | Editora Moderna – 4ª 

edição. 

Geografia: Projeto Presente | Presente 

Ciências Humanas - Geografia | Neusa Sanchez 

Guelli e Cíntia Nigro | Editora Moderna – 5ª 

edição 

História: Projeto Presente | Presente Ciências 

Humanas - História | Ricardo Dreguer e Cássia 

Marconi | Editora Moderna –  5ª edição. De 

acordo com a BNCC. 

Língua Portuguesa: Projeto Presente 

|Presente Língua Portuguesa 5 | Débora Vaz, 

Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago | 

Editora Moderna – 4ª edição. 

* Durante o ano letivo serão solicitados 

livros de literatura infantil.  

 

LIVROS DE APOIO (OPCIONAIS) 

Dicionário de Língua Portuguesa atualizado 

com a nova ortografia. Sugestão: Silveira 

Bueno - Editora FTD  

Dicionário de Inglês – Português – 

Português – Inglês. Sugestão Silveira Bueno – 

Editora FTD  

 

OBSERVAÇÕES: 

- O uso do uniforme é obrigatório. 

- Colocar o nome completo do estudante em 

todo material de uso individual, inclusive nos 

uniformes. 

- O material de uso diário deverá ser reposto 

conforme for terminando.  

- Sugerimos o aproveitamento de alguns 

materiais do ano anterior. 

- Pedimos especial atenção à mochila do 

estudante, buscando, desde a aquisição, um 

modelo simples e leve, colaborando assim para 

a diminuição do peso a ser transportado todos 

os dias.  

- Ao adquirir os materiais, leve em conta a 

qualidade dos produtos: ter o selo do Inmetro, 

serem atóxicos (no caso de tintas e 

canetinhas) e cortar bem (no caso de 

tesouras). 

 

As Editoras estarão no Colégio Marista Pio XII 

para realizar a venda do material didático no 

dia 22 de fevereiro de 2019, das 8h às 18h 

(sem fechar ao meio dia), no Auditório. A FTD 

e Moderna oferecem venda online 

conforme material em anexo. 
 

Os uniformes podem ser adquiridos nos 

seguintes locais à pronta entrega: 

Formato Confecções: Rua Joaquim Pedro 

Soares, 900 Fone: 3035.4259 

Livraria e Papelaria Nativus: Rua: Cinco de 

Abril, 679 Fone: 3594.8277 

Uniformes Look - Livraria Paper: Rua: 
Carlos Gomes, 305 Fone: 3035.1810 


