
 

Ensino Fundamental - 5º ano 
MATERIAL ESCOLAR   
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante) 

     01 caderno universitário 96 folhas 

 01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 01 conjunto de canetas hidrográficas 12 cores  

 01 pasta com 50 sacos plásticos tamanho A4 – com espiral (utilizada no 4º ano) OU 01 pasta 
catálogo com 20 sacos plásticos ofício Clear Book YES*  

 01 pasta com zíper – tamanho A6  

 01 estojo simples com: 

 02 lápis/lapiseira 

 01 borracha branca 

 01 apontador com reservatório 

 01 caneta marca-texto 

 01 conjunto de canetas esferográficas coloridas 

 02 canetas esferográficas azul/preta 

 01 régua 15cm 

 01 tesoura sem ponta 

 01 cola  

 01 corretivo de fita 

 01 compasso ** 

 01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos, tipo Post-it Flags* ou similares  
 
Para uso em sala de aula: 

 01 pacote de folhas de desenho brancas 120g tamanho A4  

 10 sacos plásticos com furos tamanho A4 – com tarja branca 

 01 bloco colorido criativo 120g tamanho A4  

 01 jogo próprio para a faixa etária (sugestões serão fornecidas na primeira reunião de pais) 

 01 pacote de argila ** 

 01 bolinha de isopor de 10cm de diâmetro ** 

 01 m² de TNT colorido ** 

 02 pacotes de massa de EVA para artesanato (50g) – cor variada 

Para a otimização e equilíbrio na quantidade de materiais, solicitamos: 

Apenas para as meninas: 
01 bloco layout tamanho A3 com 20 folhas 
brancas 180g 

Apenas para os meninos: 
01 pacote de papel machê 100g 
 

 
Para as aulas especializadas (aguardar o agendamento da data da entrega dos materiais pelo 
professor especializado):  
 
Música: 

 01 flauta doce soprano germânica Yamaha* com o nome gravado (mesma do 4º ano EF) 

 01 sacola ecobag para guardar e transportar os materiais de Música  
 
Expressão Corporal: 

       01 TNT colorido (1,40m x 2m)  
 
 
 
 
 



 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 
Livro: Projeto Presente - Língua 
Portuguesa - 5º ano 
Editora Moderna 
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes 
e Rosângela Veliago. Edição: 4ª Edição 
ISBN: 9788516097516 

MATEMÁTICA 

 
 
Livro: Projeto Presente –  
Matemática - 5º ano 
Editora: Moderna 
Autores:   Estela Milani,   Luiz Márcio 
Imenes e Marcelo Lellis. Edição: 4ª 
Edição. ISBN: 9788516097691 

GEOGRAFIA 

 
 

Livro: Projeto Presente –  
Geografia - 5º ano 
Editora: Moderna 
Autores:  Cíntia Nigro, Neuza Guelli 
Edição: 4ª Edição 
ISBN: 9788516098018 

LINGUA INGLESA 
 

 
Livro: Orbit 5 -, 1ª edição 
Editora: Richmond 
Autor: Editora Richmond 
Edição: 1ª Edição 
ISBN: 9788516107833 

MATEMÁTICA 
 

 
 Caderno de Atividades 
Projeto Presente –  
Matemática - 5º ano 
Editora: Moderna 
Autores:  Estela Milani,  Luiz Márcio 
Imenes e Marcelo Lellis. Edição: 4ª 
edição. ISBN: 9788516097714 

GEOGRAFIA 

 
 
Caderno de Atividades 
Projeto Presente - Geografia - 5º 
ano 
Editora: Moderna. Autor: Cíntia 
Nigro e Neuza Guelli. Edição: 4ª 
Edição. ISBN: 9788516098032 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 
Livro: Ensino Religioso. Volume 5 – 5º ano 
– Sistema Marista de Educação 
Editora: FTD  
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge 
Silvino da Cunha Neto  
Edição: 1ª edição 
ISBN: 9788596008303 

FILOSOFIA 

 

Livro: Me belisca! Sete histórias 
filosóficas para crianças 
Editora: Moderna 
Autor: Samir Thomaz 
Edição: 1ª Edição 
Ilustração: Maira Chiodi 
ISBN: 9788516098230 

CIÊNCIAS 

 

Livro: Buriti - Ciências - 5º ano 
Editora: Moderna 
Autor: Edições Educativas 
Modernas 
Edição: 4ª Edição 
ISBN: 9788516106966 



 

HISTÓRIA 

 

Livro: Buriti - História - 5º ano 
Editora: Moderna 
Autor: Edições Educativas da Editora 
Moderna 
Edição: 4ª Edição 
ISBN: 9788516106669 

  

 
 
LIVROS DE LITERATURA 

 Ciranda da Leitura (anual) - obra a ser definida em reunião de pais a partir das indicações da 
escola. 

 Adoções trimestrais - serão solicitados até três livros por trimestre. Circular com os títulos dos 
livros serão fornecidos em reunião de pais. 

 

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 Pequeno Dicionário Houaiss. Nova edição – inclui versão digital. Editora Moderna (mesmo do 4º 
ano EF) ** 

 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
Cronograma de entrega dos materiais: 

 
 
OBSERVAÇÕES 

 O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

 Colocar o nome do estudante em todo o material de uso diário, nos uniformes e guarda-chuvas. 

 O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando. 

 Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, 
tesoura, régua, etc.). 

 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.  

 * A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio 
dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária.  

 ** O dicionário de Língua Portuguesa, a argila, a bolinha de isopor, o m² de TNT colorido e o 
compasso deverão ser trazidos à escola, apenas quando forem solicitados pela professora ao 
longo do ano. 

Segunda-Feira 
18/2 

Terça-feira 
19/2 

Trazer os livros didáticos 
conforme o horário que será 

disponibilizado pela 
professora na 2ª semana de 

aula.  

Material para uso diário Materiais para uso em sala de aula. 
 


