
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS 

 

 

QUANTIDADE 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES 

Agenda 1 Fornecida pela escola Uso obrigatório – ficará na mochila do 

aluno. 

Penal/estojo 1 Simples Que comporte o material de uso 

diário e individual, que caiba na 

mochila. Quanto mais simples, mais 

eficiente para ajudar na organização 

diária da criança. 

Caneta esferográfica 

   

2 Ponta fina, tipo Bic, cores 

azul e preta 

Identificadas. 

Borracha 2 Simples A borracha branca e macia é a mais 

eficiente e indicada. Uma ficará no 

estojo e outra ficará de reserva no 

armário.  

Apontador  2 Com depósito Um ficará no estojo e o outro ficará 

de reserva no armário da turma. 

Canetinhas hidrográficas 1 jogo 12 cores As canetinhas ficarão no estojo, 

identificadas uma a uma. 

Cola em bastão 4 40 gramas (cada) Uma ficará no estojo e as demais 

guardadas no armário da turma. 

Tesoura 1 Resistente Com nome gravado 

(IMPORTANTÍSSIMO), ficará no estojo. 

Fita crepe adesiva 

marrom 
1 45mm x 50mm Modelo kraft. 

 

 

 



 

 

 OS MATERIAIS ABAIXO 

FICARÃO NO ARMÁRIO 

DA SALA 

 

QUANTIDADE 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES 

Pasta fichário/arquivo 1 33 x 25 x 05 cm Sugestão: pode ser adquirida na 

secretaria da escola ou similar. 

Plástico arquivo 20 Com 4 furos - para folha 

A4 

Colocar dentro da pasta fichário. 

Bloco de texto 1 Adquirido na secretaria 

da escola 

Para produção escrita. 

Tinta acrílica 1 pote 250 ml Roxa ou laranja. 

Caneta pincel color 2 Cor preta – 4,0mm – 850 

Júnior 

Identificadas. 

Caneta iluminadora 1 Cor amarela Identificadas. 

Cola líquida 1 tubo 90 gramas Embalagem identificada. 

Giz de cera 1 caixa Curto, com 15 cores Embalagem identificada. 

Régua 1 30 cm – plástico 

transparente 

IMPORTANTE: não pode ser flexível/ 

maleável. 

Giz pastel 1  Caixa com 12 cores – 

Oleoso 

Embalagem identificada. 

Papel sulfite 100 folhas A4 – gramatura 75 g/m2 – 

folhas brancas 

Embalagem identificada. 

   

OS CADERNOS FICARÃO 

NA PRATELEIRA DA SALA 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO - Identificar os cadernos com o nome na capa 

(nome completo do aluno).  

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x278mm) - 

sem figura na capa - COR VERMELHA – Língua Portuguesa. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR VERDE – Ciências. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR AZUL – Ciências humanas- 

Geografia. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR AMARELA – Ciências humanas 

 História. 

Caderno quadriculado 1 Com margem – ESPIRAL – capa dura – 96 folhas – grande 

(200x275mm) – detalhe pedagógico:      7x7 mm. 

Evitar comprar cadernos cujos quadriculados sejam impressos 

com traços fortes e escuros e/ou com folhas destacáveis. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) -  

esse pode ter figura na capa – Inglês. 

IMPORTANTE: respeitar as medidas, quantidades e cores indicadas para os materiais, as indicações têm 

motivação pedagógica. O mesmo vale para o número de folhas dos cadernos 

Lápis de escrever 6 Grafite 2B – com formato 

triangular e mina de 

4mm – sem borracha ou 

enfeite na ponteira. 

Dois lápis ficarão no estojo, os demais 

no armário da turma.  

Pasta fina 1 Com elástico – qualquer 

cor 

A pasta ficará na mochila e arquivará 

folhas de atividades de casa. 

Lápis de cor 1 caixa 12 cores Os lápis ficarão no estojo, 

identificados um a um. 

Toalha base/jogo 

americano 
1 Troca diária Para servir como base para o lanche 

em sala de aula (identificada).  

                

/

/ 

 



Papel tipo creative paper 2 blocos A4 – gramatura 80 g/m2 – 

folhas coloridas 

Embalagens identificadas. 

Papel tipo canson escolar 1 bloco A3 – gramatura 120 g/m2 

– folhas coloridas 

Embalagem identificada. 

Papel vegetal 1 bloco A4 – gramatura 60g/m2 Embalagem identificada. 

Camiseta usada 1 

 

Tamanho adulto (P/M) Para o trabalho com tinta/argila. 

Identificada. 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

TÍTULO AUTORES E EDITORA ESPECIFICAÇÃO CAPA 

LINGUA PORTUGUESA 5 – PROJETO 

PRESENTE – 5ª EDIÇÃO 

 

ISBN  9788516119355 

 

 

Débora Vaz 

Elody Nunes Moraes 

Rosângela Veliago 

 

Editora Moderna 

Língua Portuguesa 

 

MATEMÁTICA 5 – PROJETO 

PRESENTE – 5ª EDIÇÃO 

 

ISBN 9788516120030 

Luiz Márcio Imenes 

Marcelo Lellis 

 

Editora Moderna 

 

Matemática 

 

 

NEW BRICK BY BRICK 5 – CAPA 

ROXA 

 

ISBN 7908439302975 

Hilani Mercadante e 

Viviane Kirmeliene 

 

Editora STAND FOR 

(representante FTD), 

2021. 

Inglês 

 

NOVA EDIÇÃO 

 

 
 

DICIONÁRIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA ESTUDANTE 

Esse material ficará no 

armário da sala de 

aula e será de consulta 

diária do aluno. 

 

 

 

SUGESTÃO:  

 

 

 

 

 

PARADIDÁTICO AUTORES E EDITORA DESCRIÇÃO 

ATLAS GEOGRÁFICO – ESPAÇO 

MUNDIAL – 5ª EDIÇÃO 

 
 

Graça Maria Lemos 

Ferreira 

 

Editora Moderna 

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 

TÍTULO AUTORES E EDITORA DESCRIÇÃO 

COLEÇÃO  

MORTOS DE 

FAMA 

Escolher 

apenas um 

título 

Diversos autores 

 

Editora Companhia das 

Letrinhas 

 

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 

 

Júlio Verne 

 

Editora Salamandra 

 

ROMANCE DE AVENTURA: escrito pelo francês Julio 

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. 

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 a sua amiga uma barra de chocolate 

de 5 centavos, mas o preço do doce aumenta e as 

crianças organizam um movimento que atinge o 

país inteiro, protestando contra o aumento da 

guloseima. 

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. 

Há mais um livro para o 3º trimestre que será anunciado e solicitado em julho de 2022. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola. 

(41) 3027-2744 

 


