
Escola João de Barro 

Estrada União Indústria, 9153 – Itaipava – RJ 

24 2222- 6180 / 24 2222- 0762 
 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO – 2022 
 

- 01 caderno espiral pequeno para Inglês 

- 02 cadernos grandes brochura pautados de capa dura com 96 folhas 

- 03 cadernos grandes brochura pautados capa dura com 48 folhas 

- 01 agenda (1 página para cada dia) 

- 04 pastas transparentes com trilho 

- 01 flauta doce Soprano - Yamaha (Germânica) 

- *Os alunos que já possuem a flauta doce YAMAHA Barroca poderão usá-la. 

- 01 Dicionário Saraiva Jovem da Língua Portuguesa 

- 01 tela para pintura 20X30 cm 

- 01 pincel nº 12 

- 01 metro de tecido chita 

- 01 resma de A4 branca 

- 02 pacotes de Paper Cil extra 120g/m² 

- 01 pacote de Papel Criativo dupla face – 6 cores fantasia A4 

- 02 cartolinas vermelhas 

- 02 cartolinas pretas 

- 02 folhas papel 40 Kg 

- 02 rolos de fita crepe 

- 01 nanquim verde 

- 02 tubos de cola Polar branca 90g 

- 01 bloco de papel vegetal 

- 01 Pote de massa de modelar 
 

 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL: 

- -Repelente 

- -Protetor solar 

- -1 squeeze d’água 

- -1 camisa com nome para usar como proteção 

na aula  de Arte 

 
ESTOJO: 

- 01 caneta esferográfica azul e colorida 

- 02 lápis ou lapiseiras (a partir de 0,9) 

- 01 apontador com depósito 

- 02 borrachas 

- 01 marca texto 

- 01 tesoura Mundial sem ponta 

- 01 corretivo (preferencialmente de fita) 

- 01 hidrocor Pilot Compactor fino com 12 cores 

- 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

- 01 régua de 30 cm 

- 01 transferidor 

- 01 Compasso 

-  02 colas bastão 40g 

 

MATERIAL DE ARTE: 

- 01 bloco A3 de papel Canson 140g/m2 

- 02 lápis 4B 

- 01 aquarela em pastilha com 12 cores 

- 01 hidrocor Pilot Compactor grosso com 12 cores 

- 03 potes de tinta acrílica verde 37ml 
 



 ATENÇÃO: 

       REUNIÃO DE PAIS 03 DE FEVEREIRO DE 2022 NO HORÁRIO DE 15H30.  

- Todo material deverá vir encapado com plástico ou contact transparente e etiquetado com nome 
completo do aluno e série 

Início das aulas: 07 de fevereiro de 2022 às 12h20. 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

 
 Língua Portuguesa: Ligamundo: 

Língua Portuguesa 5º ano / Luiza Fonseca Marinho, Mª da Graça Branco. 

- 1ª ed.- São Paulo: Saraiva, 2018 / IBSN: 978-85-472-3459-1 
 

 
 Matemática: Matemática 5 – Ênio Silveira e Claudio Marques. Ed. 

Moderna. / IBSN: 9788516119843
 

 História: Ligamundo História 5º Ano - Coleção Ligamundo. Alexandre Alves e Letícia 

Fagundes de Oliveira. Ed. Saraiva. / ISBN: 9788547234492
 

 
 Geografia: Ligamundo Geografia 5º Ano 

Coleção Ligamundo. Anselmo Lazaro Branco e Eliane Alabi. Ed Saraiva. 

ISBN:9788547234393 
 

 
 Ciências: Ligamundo Ciências 5° Ano - Coleção Ligamundo. César da 

Silva Júnior e Outros. Ed. Saraiva / ISNB: 9788547234294 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 O material deverá ser entregue entre os dias 01/02/2022 à 04/02/2022, na escola, encapado com plástico 
transparente ou contact, com o nome do aluno e série.  

 O material do programa de ensino da língua inglesa assim como o projeto de leitura e o projeto de matemática 
adotado pelo contrato deverá ser pago de forma parcelada junto com as mensalidades escolares de acordo com a 
tabela abaixo.





 


