
MATERIAL ESCOLAR 2020 – ENSINO FUNDAMENTAL
                                  5º ano

Atenção, Pais e/ou Responsáveis! 

Antes de comprar os itens desta lista, verifique a possibilidade de reaproveitar materiais existentes
em casa. A ideia é usar o que sobrou do ano passado, mas que esteja em bom estado. Prezar
também pela simplicidade e pela qualidade.  Acreditamos que estas são atitudes de preservação
ambiental,  redução  de  consumo  e  economia  -  tema  do  ano  de  2020  -  CARBONO  ZERO -
reconectar é o nosso compromisso.

ITENS 
QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES: 

IDENTIFICADOS (NOME E NÍVEL) 
OS MATERIAIS ABAIXO FICARÃO SEMPRE NA MOCHILA DO ALUNO

. mochila + lancheira
Mochila escolar  grande  que comporte:  pasta polionda (solicitada na lista) + um estojo  +
lancheira. 

. agenda da Escola Uso obrigatório. A agenda deverá ser vistada pelo responsável todos os dias.

. penal/estojo
01 unidade -  que  comporte  o  material  de  uso  diário  e  individual:  lápis  grafite,  borracha,
apontador, tesoura, lápis de cor e cola bastão. 
Quanto mais simples, mais eficiente - ajudará na organização diária da criança.

. borracha 02 unidades no estojo - borracha branca e macia é a mais eficiente e indicada.

. caneta esferográfica 03 unidades - ponta fina - tipo Bic – azul, verde e preta.

. apontador 02 unidades com depósito - que ficará no estojo e outro de reserva no armário da turma.

. cola em bastão    
  

04 tubos - 40 gramas (cada) - 1 ficará no estojo e as demais guardadas no armário da turma.

. bloco adesivo Post it - cores tropicais - 50x38mm 4 - blocos com 50 folhas.

. tesoura resistente 01 unidade - com nome gravado (IMPORTANTÍSSIMO) - ficará no estojo.

. lápis de escrever  
06 unidades - grafite HB ou B - com formato triangular e mina de 4 mm (sem borracha ou
enfeite na ponteira) - dois lápis ficarão no estojo. Os demais ficarão no armário da turma.

. pasta fina
  

01 unidade - para arquivo com elástico - para as tarefas de casa - qualquer cor.

. lápis de cor 01 caixa com 12 cores - os lápis ficarão no estojo - identificados um a um.

. toalha base/jogo americano 01 toalhinha (por dia) para servir como base para o lanche em sala de aula (identificada).

Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a necessidade.

ITENS 

QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:
 IDENTIFICADOS COM UMA ETIQUETA NA CAPA (NOME COMPLETO DA CRIANÇA E O NÍVEL) 

OS CADERNOS FICARÃO NA PRATELEIRA DE SALA
Importante: seguir as especificações dadas aos cadernos.

. caderno de linguagem 01 unidade (brochura) - capa dura - 96 folhas - grande (200x278mm) 
sem figura na capa - COR VERMELHA - padrão para Língua Portuguesa

.  caderno de linguagem  01 unidade (brochura) - capa dura - 96 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa  -  COR VERDE - Ciências da Natureza

. caderno de linguagem 01 unidade (brochura) - capa dura - 96 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa  - COR AZUL - Ciências Humanas -  Geografia

. caderno de linguagem 01 unidade (brochura) - capa dura - 96 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa  - COR AMARELA - Ciências Humanas -  História

. caderno quadriculado   
universitário

01 unidade (espiral) - com margem   -    capa dura   - detalhe:  7 por 7 mm - Matemática
Evitar  comprar  caderno  cujos  quadriculados  são  impressos  com  traços  fortes  e
escuros e/ou com folhas destacáveis.

. caderno de linguagem  
01 unidade (brochura) - capa dura - 48 folhas - grande - (200x278mm)
Este pode ser com figura na capa  - Inglês

. caderno de caligrafia 01 unidade (brochurão) - vertical – TARJA FINA - capa dura - 48 folhas - grande - (200 x 

1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Faremos um encontro com OS PAIS e/ou RESPONSÁVEIS: dia 05 de fevereiro - quarta-feira - às
18h30min - na sala de aula de seu(sua) filho(a) para     apresentação da professora regente aos pais  
dos alunos novos. Neste encontro,  ela orientará como acontecerá a primeira semana de aula,  os
cuidados e olhar atento à adaptação e regras de convívio. Poderá também tirar algumas dúvidas sobre
o contraturno. 

Início do ano letivo: 10 de fevereiro de 2020.



275mm) - pode ser o mesmo do ano anterior - para dar continuidade.
 

Respeitar as medidas, quantidades e cores indicadas para os materiais, pois tais indicações têm motivação
pedagógica. O mesmo vale para o número de folhas dos cadernos.

ITENS
QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:

IDENTIFICADOS (NOME COMPLETO DA CRIANÇA E O NÍVEL)
OS CADERNOS FICARÃO NO ARMÁRIO DE SALA

. pasta fichário/arquivo 
01  unidade -  para  arquivar  as  atividades  trimestrais.  Sugestão:  pode  ser  adquirida  na
secretaria da escola ou similar com as medidas 33 X 25 X 05  - com plásticos para fichário com
4 furos.

. plástico arquivo 20 unidades - com 4 furos para folha A4.

. bloco de texto 02 blocos para produção escrita -  adquirido na secretaria da escola. 

. pote de têmpera guache 01 pote - 250 ml - sugestão de cores: laranja ou rosa.

. caneta hidrográfica 02 unidades - cor preta - 4,0mm - 850 - Júnior Pilot - identificada.

. caneta esferográfica 02 unidades - ponta fina - tipo Bic - cor azul.

. caneta iluminadora 01 unidade - cor amarela.

. cola líquida  01 tubo - 90 gramas.

. giz de cera 01 caixa - curto - com 15 cores.

. canetinhas hidrográficas 01 jogo com 12 cores - identificadas uma a uma.

. régua  
01 unidade - 30 cm - plástico transparente. 
Importante: não pode ser a régua maleável/flexível.

. giz pastel 01 caixa com 12 cores - oleoso. 

. papel tipo criative paper 02 blocos - A4 - gramatura 80 g/m² - folhas coloridas. 

. papel sulfite 100 folhas - A4 - gramatura 75 g/m² - folhas brancas.

. papel tipo canson escolar 01 bloco - A3 - gramatura 120/m² - folhas brancas.     

. camiseta usada 01 camiseta - tamanho “M” adulto para o trabalho com tinta/argila.

Os  livros didáticos aqui indicados não podem ser já usados. Cuidado ao comprar pela internet porque
muitas vezes vendem livros já preenchidos ou do professor.
Os livros de literatura poderão ser adquiridos com os alunos que foram para o 6º ano e que queiram vender
seus exemplares. 

LIVROS DIDÁTICOS - 5º ano DISCIPLINA CAPA

LÍNGUA PORTUGUESA - PROJETO 
PRESENTE - 5ª EDIÇÃO
ISBN: 9788516119355 
Débora Vaz
Elody Nunes Moraes
Rosângela Veliago
EDITORA MODERNA

Língua Portuguesa

.

MATEMÁTICA – COLEÇÃO PROJETO 
PRESENTE - 5ª EDIÇÃO
ISBN: 9788516120030
Luiz Márcio Imenes 
Marcelo Lellis
EDITORA MODERNA

        Matemática

BRICK BY BRICK 5
Hilani Mercadante
Viviane Kirmeliene
EDITORA STAND FOR (representante FTD), 
2017

Inglês
Livro consumível - Se for adquirir via 
internet, certifique-se de que não foi 
usado.

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA - 
PARA ESTUDANTE

Este material ficará no
armário da sala de aula 
e será de consulta diária

do aluno.   

SUGESTÃO:
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PARADIDÁTICOS - 5º ano                                               
DESCRITIVO

ATLAS GEOGRÁFICO -
ESPAÇO MUNDIAL - 5ª edição
Autora: Graça Maria Lemos
Ferreira
EDITORA MODERNA

O Atlas Geográfico Espaço Mundial apresenta mapas atualizados, imagens 
de satélites, fotografias, gráficos, temáticas socialmente relevantes e uma 
série de recursos propiciam ao aluno o entendimento do mundo onde vive e 
da maneira como as sociedades se organizam, oferecendo recortes da 
realidade e auxiliando na assimilação de conceitos.

LITERATURA - 5º ano DESCRITIVO

COLEÇÃO MORTOS DE
FAMA
Diversos autores
EDITORA COMPANHIA
DAS LETRINHAS 
ESCOLHER APENAS UM
TÍTULO

SÉRIES BIOGRÁFICAS COM FICÇÃO -  Mortos de  Fama é  uma coleção
infanto-juvenil  que  traz  biografias  de  grandes  nomes  mundialmente
conhecidos de diversas áreas. No Brasil apenas treze livros da série foram
publicados pela editora Cia. das Letras, mas muitos outros existem em língua
inglesa. O nome original da coleção era "Dead Famous", passando mais tarde
a se chamar "Horribly Famous.

A VOLTA AO MUNDO EM 80 
DIAS - EM QUADRINHOS
de Júlio Verne
EDITORA SALAMANDRA

ROMANCE DE AVENTURA -  Escrito  pelo  francês Júlio  Verne e  lançado
em 1873. A obra retrata a tentativa do cavalheiro inglês Phileas Fogg e seu
valete, Passepartout, de circum-navegar o mundo em 80 dias. É considerada
uma  das  maiores  obras  da  literatura  mundial,  tendo  inspirado  várias
adaptações ao cinema e ao teatro.

MAGGIE E A GUERRA DE CHOCOLATE
Michele Mulder
EDITORA MELHORAMENTOS
 

ROMANCE HISTÓRICO FICTÍCIO - Em 1947, o Canadá ainda sofre os efeitos
do pós-guerra - as pessoas passam por necessidades, e o preço dos alimentos
não para de subir. Apesar disso, Maggie quer dar de presente para sua amiga -
uma barra de chocolate de 5 centavos. Maggie trabalha com o pai, no armazém,
fazendo entregas. De repente, o preço do chocolate aumenta para 8 centavos.
As crianças então resolvem imitar suas mães, que saíram às ruas para protestar
contra o aumento do preço do leite. Elas organizam um movimento que atinge o
país  inteiro,  com  passeatas  com  crianças  segurando  cartazes  protestando
contra o aumento da guloseima. Enquanto isso, Maggie tem só três dias para
comprar o presente da amiga.

O ESCARAVELHO DO DIABO 
Parte da coleção Vaga-Lume
Lúcia Machado de Almeida
EDITORA  ÁTICA

ROMANCE  POLICIAL -  A  única  pista  que  Alberto  tem  sobre  a  série  de
assassinatos  que  está  acontecendo  é  que  vítimas  ruivas  recebem  um
escaravelho pelo correio antes de morrer. Ele precisa descobrir o que está por
trás desses crimes misteriosos antes que outras mortes ocorram na cidade.

O LABIRINTO DOS OSSOS
Rick Riordan
EDITORA  ÁTICA 

MISTÉRIO -  Imagine se você descobrisse que faz parte de uma família de
personalidades que mudaram a História. E imagine se, no minuto seguinte,
você tivesse que escolher entre herdar um milhão de dólares ou a primeira de
39 pistas para encontrar o maior tesouro do mundo. Essa é a decisão que os
órfãos Amy e Dan Cahill devem tomar em apenas cinco minutos. Os irmãos
queimam seus cheques e se lançam na busca das 39 pistas. O que eles nem
imaginam é que seus maiores inimigos serão os próprios Cahill, uma família
dividida em clãs e capazes de qualquer trapaça para chegar ao tesouro.

Alguns esclarecimentos:

 TODOS OS MATERIAIS NECESSITAM DE IDENTIFICAÇÃO.  ELES SERÃO CONFERIDOS UM A UM PELA  

PROFESSORA NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.

    Importante: Pedimos que todos os itens da lista   sejam entregues no mesmo dia   (11/02) – segundo dia de aula. 

                         A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno. 
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Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027- 2744

http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2272
http://www.atica.com.br/SitePages/Colecao.aspx?cdColecao=393
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circum-navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1873
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aventura
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