LISTA DE MATERIAL 2022
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS

PORTUGUÊS

• PORTUGUÊS LINGUAGENS 5 - VERSÃO ATUALIZADA*
Autores: William Cereja e Thereza Cochar
e Paulo Baracat
Editora Atual
ISBN 978-85-5769-237-4
• Minidicionário Soares Amora - Nova Ortografia*
Editora Saraiva (Sugestão)

MATEMÁTICA

• BURITI PLUS - MATEMÁTICA 5
Editora Moderna
ISBN 97885161125-92

GEOGRAFIA

• BURITI PLUS - GEOGRAFIA 5
Editora Moderna
ISBN 9788516113018

HISTÓRIA

• BURITI PLUS - HISTÓRIA 5
Editora Moderna
ISBN 9788516113094

CIÊNCIAS

• BURITI PLUS - CIÊNCIAS 5
Editora Moderna
ISBN 97885161129-36

INGLÊS

RELIGIÃO

• ENGLISH EXPERIENCE (Livro azul)
Student Book – 5A
• ENGLISH EXPERIENCE (Livro azul)
Student Book – 5B
Editora Richmond
• SEMEAR JUNTOS 5
Editora SM
ISBN: 9786557440216

Obs.: Os livros da Editora Moderna deverão ser adquiridos pela plataforma da editora.
Link de acesso: https://www.modernacompartilha.com.br/
Os livros da Richmond devem ser adquiridos exclusivamente pela sua plataforma,
seguindo o tutorial enviado por e-mail, visto se tratar de um projeto bilíngue cujo material
não existe nas livrarias. Link de acesso: http://richmondsolution.com.br
Os materiais de robótica para 2022 deverão ser comprados no início do ano letivo
na administração do colégio.

*Estes livros deverão ser adquiridos em livrarias.
➢ Todos os livros devem ser encapados e etiquetados (na capa) com o nome e sobrenome
do aluno.
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MATERIAL INDIVIDUAL PARA FICAR NA MOCHILA (Não será entregue à professora.)
01
01
01
01

Pasta de plástico fina com elástico - verde
Caixa de hidrocor fino -12 cores
Caixa de lápis de cor - 12 cores
Estojo com: 01 régua (20cm) de plástico resistente - transparente
06 lápis pretos
apontados02
borrachas
01 cola bastão pequena
01 caneta esferográfica azul
01 tesoura de ponta
arredondada01 apontador
com reservatório 01 marca
texto amarelo

Todo material individual deverá ser marcado com o nome do aluno.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
02
01
04
01
01
01
01
01
03

Cadernos universitários - capa dura - 80 folhas (Matemática e Língua Portuguesa)
Caderno meia pauta capa dura Tilibra (Não encapar) (Redação)
Pastas de plástico com presilha “Romeu e Julieta”
(incolor - Língua Portuguesa / amarela - Matemática / cinza – Inglês / azul - Religião)
Pasta arquivo Clear Book - 40 plásticos – verde (Artes)
(Os alunos que cursaram 2021 podem aproveitar a mesma pasta.)
Pasta arquivo Clear Book - 40 plásticos - transparente (Música)
(Os alunos que cursaram 2021 podem aproveitar a mesma pasta.)
Flauta doce soprano -Yamaha - sistema germânico
Bloco de papel timbrado (Será vendido no colégio.)
Óculos de proteção EPI (Marcenaria)
Máscaras do tipo PF2 (Marcenaria)
MATERIAL DE USO COMUM

500
10
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01

01

Folhas de papel A4
Envelopes pardos tamanho ofício (26cmx36cm)
Bloco colorido Criativo A3 (32 folhas)
Estojo de hidrocor grosso -12 cores
Estojo de aquarela -12 cores
Rolos de papel toalha
Caneta Pilot para retroprojetor 2mm - ponta média - vermelha
Lápis 6B
Pincel Tigre n° 815 -10 (achatado)
Pote de tinta guache 250ml – preta
Pote de tinta acrílica 250 ml – preta
Fita durex larga transparente
Placa de E.V.A - preta (Favor não trazer a placa enrolada)

2

➢ Todo material (exceto material de uso individual destacado) deverá ser entregue à professora,
no dia da Reunião de Pais;
➢ O MATERIAL DEVE SER TRAZIDO EM SACOLA DESCARTÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA
(NOME E SOBRENOME DO ALUNO).

No ínicio do ano letivo informaremos a lista de livros paradidáticos da “ Ciranda de
Livros”.

Convidamos todos os responsáveis para a nossa 1ª reunião:
Dia: 03/02/22 Horário: 13h Local: Auditório.
INÍCIO DO ANO LETIVO – 07/02/2022

Uniforme:
Camisa pólo branca, com listra verde na gola e emblema do Colégio; camisa regata
branca, com listra verde na gola e emblema do Colégio; camisa gola V, com listra verde
na gola e emblema do Colégio; camisa manga comprida, com lista verde na gola e
emblema do Colégio;
Agasalho do Colégio;
Tênis.
Masculino: Short de microfibra cinza com emblema do Colégio ou calça jeans azul ou
preta(tradicional).
Feminino: Short-saia cinza com emblema do Colégio, bermuda de helanca cinza com
emblema do Colégio, calça legging cinza com emblema do Colégio, calça jeans azul ou
preta (tradicional).
*Para uso sob o uniforme, será permitido meia-calça branca ou cinza e camisa branca.
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