
 

 

LISTA DE MATERIAIS- 5º Ano do Ensino Fundamental l – 2018 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: 

 01 caderno brochura, grande de 96 folhas para: Português; 

 01 caderno brochura, grande de 96 folhas para: Matemática; 

 01 caderno brochura, grande de 96 folhas para: História e Geografia; 

 01 caderno brochura, grande de 96 folhas para: Ciências; 

 01 caderno brochura, grande de 96 folhas para: Ensino Religioso; 

 01 bloco do Colégio; 

 01 dicionário de Língua Portuguesa (Aurélio ou Houaiss); 

 02 lápis de escrever apontados; 

 1 corretivo de fita ou caneta; 

 01 caneta azul ou preta; 

 01 caneta colorida; 

 01 borracha macia; 

 01 tesoura pequena com ponta redonda; 

 01 tubo de cola branca 110g; 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

 01 caixa de giz de cera curto (15 cores); 

 01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores) –  fina; 

 01 apontador com depósito; 

 01 régua de 30 cm; 

 1 álbum pequeno de fotografia com, no mínimo, 12 plásticos e no máximo 20. 

 01 conjunto de tinta têmpera (6 cores); 

 01 pincel do tipo chato n° 10; 

 01 conjunto de cola colorida; 

 01 livro adequado para a idade;  

 01 jogo pedagógico apropriado para a faixa etária; 

 01 caixa de papel do tamanho de caixa de sapato; 

 01 pote de schmier ou margarina vazio; 

 01 paninho para limpar o pincel; 

 02 sacos plásticos tamanho ofício grossos sem furos; 

 
 
Livro: SHINE ON 5 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice)  
Autora: Susan Banman Sileci and Patrick Jackson 
Editora: Oxford University Press  
 

 

 

LÍNGUA INGLESA:  1 dicionário. Sugestões: 

 

Dicionário Oxford 

Escolar para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Oxford 

Longman Dicionário 

Escolar 

2ª edição 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Pearson 

Landmark Dictionary 

para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português  

Editora Richmond 



 

 

  

Livro História e Geografia: RIO GRANDE DO SUL – Espaço e tempo 

Autora: Siziane Koch 

Editora: Ática 

 

Livro Português LINGUAGENS  

Autores: Willian Cereja 

                 Thereza Cochar 

Editora: Atual 

 

 

OBS: Os livros didáticos, poderão ser adquiridos no colégio, no dia 21/02/2018, quando 

ocorrerá a FEIRA DE LIVROS, com diversas editora 

 

LIVRO LÍDER EM MIM: O livro Líder em Mim poderá ser adquirido nas Livrarias Cometas, ou no 

colégio,  dia 21/02/2018, quando ocorrerá a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras. 

Livro: O LÍDER EM MIM – guia de atividades para o 5º ano 

Editora: Ática 

 

 

 

 

MATERIAIS DE USO  COLETIVO 

 

 30 folhas de desenho coloridas; 

 01 pct de folhas color set  A4; 

 03 folhas quadriculadas; 

 01 pct de papel dobradura dupla cor; 

 01 cartolina branca pequena; 

 01 caixa de massa de modelar; 

 01 cartolina branca grande; 

 01 folha de EVA; 

 15 folhas A3; 

 

Observações: 

 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula identificados. 

 Não dobrar as folhas 

 Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos 

projetos. 

 O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado. Sugerimos bordar o nome do 

estudante ou identificar com uma caneta permanente.



 


