
 

 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO - 2019 
 
                                        

                        MATERIAL DE USO PESSOAL 

 
 

                                          LIVROS DIDÁTICOS 

 
 01 Dicionário Saraiva Jovem da 

Língua Portuguesa; 

 Português: Aprender Juntos, 

Português, 5º Ano. Adson 

Vasconcelos - 5ª Edição, 2016 – SM. 

ISBN- 978-85-418-1508-6 

 Matemática: Matemática 5 - Ênio 

Silveira, Claudio Marques – 4ª Edição 

– Moderna.  

ISBN: 978-85-16-10114-5 

 Matemática: Matemática 5 – Caderno 

de Atividades- Ênio Silveira, 4ª Edição 

– Moderna.  

ISBN: 978-85-16-10116-9 

 História: Aprender Juntos, História, 5º 
Ano - Raquel dos Santos Funari, 
Mônica Lungov – 5ª Edição – SM. 
ISBN: 978-85-418-1468-3 

 Geografia: Aprender Juntos, 
Geografia, 5º Ano – Leda Leonardo 
da Silva – 5ª Edição – SM. 
ISBN: 978-85-418-1452-2 

 Ciências: Aprender Juntos, Ciências, 
5º Ano – Cristiane Motta – 5ª Edição – 
SM.  
ISBN: 978-85-418-1436-2 

 
   LIVROS PARADIDÁTICOS  
        
    

   
     -01 caneta esferográfica azul   

     -02 lápis ou lapiseiras  

     -01 apontador com depósito  

     -02 borrachas  

     -01 marca texto  
     -01 tesoura Mundial sem ponta  

     -01 corretivo líquido  
     - 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  

 

- 01 caderno espiral pequeno para Inglês 
(o mesmo usado em 2018)  

 

- 01 pasta catálogo 25 plásticos para 
Inglês 

 

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

 

- 03 cadernos grandes brochura pautados 
capa dura com 48 folhas 

 

- 04 pastas transparentes com trilho  
- 01 Pen Drive  
- 01 tela para pintura 20X30 cm  
-01pincel nº 12  
-01 trincha  
-01 metro de tecido chita  
-02  bastões de cola quente grosso  
-01 flauta doce Soprano - Yamaha 
(Germânica)  
*Os alunos que já possuem a flauta 
doce YAMAHA Barroca poderão usá-la. 

 

-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 caneta para quadro branco 

 

-1 pote de tinta acrílica verde 250ml  
-03 tubos de cola Polar branca 90g 
 
MATERIAL DE ARTE 

 

-02 blocões  A3 de papel Canson  
-01-borracha para desenho  
-02 lápis 4B 
- 1 cx de lapis de cor Aquarelável com 12 
cores 
- 01 hidrocor Pilot Compactor grosso com 
12 cores 
 
ESTOJO 

 

                  -Repelente  

                  -Protetor solar  

                 -1 squeeze d’água  

                 -1 camisa com nome para usar como proteção  

                  na aula de Arte 

 

 A Droga do Amor - 5ª Ed. 2014- 

Pedro Bandeira- Ed. Moderna. 

(Fevereiro)  

 Malala – Adriana Carranca 
Companhia das Letrinhas.(Abril) 

 O menino quadradinho – Ziraldo – 
Ed. Melhoramentos (Junho) 

 A montanha dos ossos de dragão –
Ivan Jaf – Atual Editora (Agosto). 

 Vinte mil Léguas Submarinas - Julio 
Verne – Adaptação: Edson Rocha 
Braga. Editora Scipione. (Outubro) 

IMPORTANTE 
 

 O material deverá ser entregue entre os dias 28/01 e 01/02, na escola, encapado com plástico 

transparente ou contact, com o nome do aluno e série. 

 Os livros de inglês da Cultura Inglesa deverão ser adquiridos na escola no início de cada semestre. 

 Início das aulas: 04 de Fevereiro. 

 
 


