
 
 
 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO  
 
 
MATERIAL ESCOLAR  

 
o Caderno sem pauta (96 folhas) para Diário de 

Leitura – 1 unidade (pode ser o mesmo 
usado no 4º ano). 

o Cadernos grandes (96 folhas cada) – 4 
unidades. 

o Canetas azul, vermelha e preta – 3 unidades. 
o Cola branca – 1 unidade. 
o Estojo grande tamanho suficiente para 

(apontador, borracha, cola, lápis preto, lápis de 
cor, hidrocor, marcador de texto e tesoura). 

o Fichas pautadas nº 3 

o Folhas quadriculadas (10 unidades). 
o Gibi – 1 unidade (pode ser usado). 
o Papel A3 – 1 bloco. 
o Papel canson A4 – 1 pacote. 
o Papel colorido, formato A4 – 2 pacotes. 
o Pasta arquivo com plásticos (50 plásticos, para 

provas) – 1 unidade . 
o Pen drive (identificado) – 1 unidade. 
o Post it – 1 bloco. 
o Régua de plástico transparente 30 cm – 1 

unidade. 

 
Observação: itens que foram sublinhados devem ser entregues à professora. 
 
 
Observação:  o nome do estudante e turma deve ser colocado em todo o material de uso diário, inclusive nos 

uniformes e demais materiais que venham a ser solicitados pela professora. 
 

Venda de livros didáticos  

Para sua maior comodidade, você poderá adquirir os livros didáticos das editoras FTD e Moderna sem sair de casa, tudo 
feito on-line. 
EDITORA FTD 
Acesse: ftdcomvoce.com.br é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupomCUPOM20RSMSM 

O parcelamento poderá ser feito em até 8 vezes, no cartão de crédito. 
O site estará disponível para compra a partir do dia 06/01/2020. 

A entrega será feita diretamente no endereço registrado. 
 
EDITORA MODERNA 

Acesse: www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui. 
O parcelamento poderá ser feito em até 10 vezes, com desconto nos cartões, não aceita a função débito. 
O site estará disponível para compra a partir do dia 15/01/2020. 
A compra deve ser feita antecipadamente para realizar a retirada do material na escola nos dias 02 e 03/03/2020, mediante 
o voucher (comprovante de pagamento). 
 

 
Os fornecedores autorizados de uniforme, são: 
• PRESCREEN - Rua 7 de setembro, 2063, Uruguaiana - RS, Telefones: (55) 3411-5326 e 9 9620 8958 (somente 

camisetas). 
• Uniformes RM - Rua Gal. Câmara, 1299, Uruguaiana - RS, Telefone: (55) 3412-3548 (uniforme completo). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Início do ano letivo: 

17/02/2020 

http://ftdcomvoce.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
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LIVROS DIDÁTICOS 

 
Observação: todos os livros devem estar identificados bem como jogos e outros que acompanham os 
livros. 

Ensino Religioso: 5º ano | 
Sistema Marista de 
Educação | Editora: FTD- 
Edição Revisada. 

Língua Inglesa: Kids’ 
Web 5 – Paul Seligson 
Editora Responsável 
Izaura Valverde – 3ª 
edição. Editora: Richmond/ 
Moderna. 

Ciências Naturais: Buriti 
Plus Ciências - 5 - Editora: 
Moderna, 2018. 

Ciência Humanas: Buriti 
Plus História-  5- Editora: 
Moderna, 2018. 

Ciência Humanas: Buriti 
Plus Geografia - 5 - Editora: 
Moderna, 2018. 

Matemática: Grandes 
Autores nos caminhos da 
BNCC -5| FTD Marília 
Centurión, Júnia La Scala e 
Arnaldo Rodrigues , FDT 
2018. 

Língua Portuguesa: 
Grandes Autores nos 
caminhos da BNCC- 5| 
FTD- Isabella Pêssoa de 
Melo. 

Minidicionário de Língua Portuguesa 
atualizado com a nova ortografia. Silveira 
Bueno- Editora FTD. 

 


