
 

 
5º Ano do Ensino Fundamental – 2022 

Lista de Material  

   
Observações: 

  1. O material didático do Anglo, os paradidáticos do Projeto Semente que servirão para todos os 
componentes curriculares, e a agenda escolar serão adquiridos no Colégio, no  início do ano letivo. 
   2.  Identificar os materiais e uniformes do aluno/aluna com nome, ano e nível de ensino.  
 
 

Português 

 

 

Sisto, Celso. Mãe África (mitos, lendas, fábulas e contos). Ed. Paulus. ISBN 9788534927 
Warner, Penny. O clube dos caçadores de Códigos 1. Ed. Escarlate. ISBN 9788566357929. 
1 Dicionário pequeno da Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio)  
1 Caderno de capa dura espiral com 100 folhas (tamanho universitário) 
 

Matemática 

1 caderno de capa dura espiral 100 folhas (tam. universitário) 
1 calculadora 
10 folhas de papel almaço quadriculado (1cmx1cm) 
10 folhas de papel milimetrado 
 

Ciências 
História 

Geografia 

1 Atlas geográfico Escolar – Ed. 2012. Maria Elena Simielli. Ed. Ática. ISBN9788508158157 
1caderno de capa dura espiral com 100 folhas (tamanho universitário) 

Arte  

 

1 pote de massinha de modelar – na cor desejada (500g) 
1 caneta preta PILOT COLOR 850 
1 revista para recorte 
1 gibi 
 

Por favor, encaminhar o material de ARTE separado.  
 

     Música 
1 flauta doce soprano germânica Yamaha  

 

Ensino 
Religioso 

Carvalho, Heloísa Silva de. Neto, Jorge Silvino da Cunha. Dialogo Inter-religioso, vol. 5  Ed  FTD, 2017 – ISBN -   

9788596009966 

 

 
 
 

Material para 
uso em todos 

os 
componentes 
curriculares 

 

1 estojo de zíper com divisórias para os materiais 
abaixo: 
 
3 lápis pretos apontados 
2 borrachas 
1 apontador com depósito 
2 canetas esferográficas azuis 
2 canetas esferográficas coloridas 
1 caneta marca-texto 
1  tesoura pequena sem ponta 
1 corretivo em fita 
2 tubos de cola bastão grande (40gr) 

 

 
 
 
1 gibi 
1 monobloco com linhas 
1 estojo de canetas hidrográficas 12 cores 
1 caixa de lápis de cor 12 cores 
1 régua de 30 cm 
1 pacote de folha sulfite 100 folhas 
1 pasta com aba elástica (tamanho ofício) 
15 plásticos (tamanho ofício) 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do estudante. 

2. O material de uso pessoal do estudante deverá ser reposto sempre que necessário. 

3. Pedimos a colaboração dos pais/ responsáveis na organização diária dos materiais das aulas 

que deverão vir para a escola, evitando assim, prejuízos ao educando. 

4. Material de Artes deverá ser entregue no 1º dia da aula de Artes. 
 


