
 

 

5º ano do Ensino Fundamental 
 
LIVROS DIDÁTICOS:  
 

• LEAGUE of heroes. v. 5. São Paulo: StandFor, 2020. 

• CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Ensino Religioso. v.5. São Paulo: FTD 
(Sistema Marista de Educação). Edição revisada 

• SOUZA, Joanita. Brincando com História e Geografia 5. Ensino Fundamental. Editora do Brasil, 2018. 
NOVA EDIÇÃO 

• GIL, Ângela, FANIZZI, Sueli. Ciências 5. São Paulo: FTD. (Grandes autores nos caminhos da BNCC) 
• CARPANEDA, Isabella. Língua Portuguesa 5. São Paulo: FTD. (Grandes autores nos caminhos da BNCC) 
• CENTURIÓN, Marília Ramos; TEIXEIRA, Júnia La Scala; RODRIGUES, Arnaldo Bento. Matemática 

5. São Paulo: FTD. (Grandes autores nos caminhos da BNCC) 
 
DICIONÁRIOS: 
 

• BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD. 

• Minidicionário Inglês-Português 
 

LIVROS LITERÁRIOS: (todos identificados) 

• RENNÓ, Regina/RENNÓ, Célia. Eu no espelho. Editora do Brasil 
• BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. São Paulo: Moderna. 
• D’AQUINO, Cássia. Dinheiro compra tudo? educação financeira para crianças. 1. ed. São 

Paulo: Moderna. 
• CAPARELLI, Sérgio. Balaio de ideias. Porto Alegre: Projeto 
• SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. Rio de Janeiro: Agir. 

 
MATERIAL ESCOLAR 
Material para ficar no armário de sala de aula: (todos os materiais deverão vir identificados com nome 
do estudante) 
 
• 25 folhas de papel ofício (A4) 
• 1 pacote de papel color set (A4) 
• 3 envelopes tamanho ofício 
• 20 folhas de papel A3 (120g) 
• 30 folhas de fichário 

 
Material para ter na mochila (todos os materiais identificados com o nome do estudante). 
 
• 2 cadernos universitários 
• 1 caderno pequeno para Inglês - identificado (48 folhas) 
• 1 estojo com: 

▪ lápis 
▪ borracha e apontador 
▪ 1 tubo de cola (90g) 
▪ 1 régua 20 cm 
▪ 1 tesoura sem ponta 
▪ 1 conjunto de canetinhas Mega Hidro Color 
▪ 1 caixa de lápis de cor Mega Soft Color 
▪ 1 caneta marca texto



 

Música (trazer estes materiais identificados com o nome do estudante em uma sacola 
identificada e separada dos demais materiais para entregar à professora de Música) 

•     1 Flauta Doce (Barroca) 

•     1 caderno de música - pautado 
 
OBSERVAÇÕES: 

•     No dia 22/2 haverá aula somente para estudantes novos. 

•     Todos os materiais e livros deverão estar identificados com o nome do estudante. 

• Adquirir o livro de Ensino Religioso somente da edição revisada. 

• Para as aulas de Educação Física os estudantes devem estar com calçado 
adequado para a prática esportiva e trazer uma garrafa de água. 
 

REUNIÃO DE PAIS 
 
Data: 4 de março, às 19h (reunião online – será informado o link da reunião posteriormente). 
Reunião do TURNO INTEGRAL para os interessados: 8 de março, às 19h (reunião online – será 
informado o link da reunião posteriormente). 
 

 
Para sua maior comodidade, você pode adquirir os materiais 
sem sair de casa, através do site: ftdcomvoce.com.br. 
 
É preciso fazer o cadastro e utilizar o Código de Acesso 
FTD21RSMSP (código único gerado para cada escola).   
 
A data de abertura do e-commerce é dia 14 de dezembro. 
Obs.: A entrega será no endereço informado pelo 
responsável, de acordo com o cadastro feito no site. 

 
 

 

 
 

http://ftdcomvoce.com.br/

