5º ANO
FUNDAMENTAL

MATERIAL DE SALA
Colocar em sacola separada e identificada:

















01 tesoura sem ponta (trazer do ano anterior)
01 prancheta simples (trazer do ano anterior)
01 régua 30 cm (trazer do ano anterior)
01 caixa de giz de cera
01 tubo de cola de silicone líquido (100ml)
01 caixa de lápis hidrocor
01 caixa de lápis de cor
02 lápis nº 02
02 canetas (azul)
01 apontador
01 borracha
01 pacote de papel criativo colorido (A4)
01 monobloco (sem ilustrações nas folhas)
05 classificadores tipo rápido de plástico, um de cada cor (azul, vermelho, amarelo, verde e branco)
01 agenda escolar simples de folha inteira (sem ilustrações nas folhas)
03 cadernos (espiral) tamanho ofício para 1 matéria (sem ilustrações nas folhas)

Este material será conferido e mantido no estojo pessoal do aluno.














01 caneta marca-texto
01 cola em bastão
01 caneta esferográfica (azul)
líquido corretivo ou fita
01 régua pequena (15 cm)
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 borracha
01 apontador
01 lapiseira com grafite 0,9 mm
01 embalagem de minas para grafite 0,9 mm
01 conjunto de lápis de cor
01 conjunto de hidrocor

 LITERATURA
MISTÉRIO NO MUSEU IMPERIAL
Autora: Ana Cristina Massa
Editora: Biruta
PETER PAN
Autor: J. M. Barrie
Tradução de Ana Maria Machado
Editora: Salamandra
O DOM DA INFÂNCIA
(Memórias de um garoto africano)
Autor: Baba Wagé Diakité
Tradução de Marcos Bagno
Editora: SM

MATERIAL PESSOAL
01 estojo com:

01 nécessaire com:





MATERIAL ESCOLAR / 2018

01 creme dental
01 fio dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo

OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em letra de
forma).
 Sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente favorecendo, assim, a
identificação.
 Os materiais individuais da nécessaire e do estojo devem ser devidamente personalizados e
renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária, o de música e o de computação devem ser
colocados em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Sugerimos que todo o material solicitado seja entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

01 MINIDICIONÁRIO
OBS: trazer do ano anterior

03 revistas em quadrinhos

INGLÊS

MATEMÁTICA
PROJETO PRESENTE - 5º ano
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani
Editora: Moderna

INCREDIBLE ENGLISH # 4
Class Book e Activity Book – (2nd edition)
Autora: Sarah Phillips
Editora: Oxford
01 classificador transparente (com elástico)
01 caderno pequeno (o mesmo do ano passado)

CIÊNCIAS NATURAIS
CTC, CORPO HUMANO E SAÚDE, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na secretaria da
escola)
CTC, ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na
secretaria da escola)

 CIÊNCIAS SOCIAIS
ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIAL - Com o Brasil em destaque
Autores: Antonio Guerra, Heinrich Hasenack e Adalberto Scortegagna
Editora: Fundamento (Obs: trazer do ano anterior)
O ENCONTRO ENTRE CULTURAIS
Autora: Maria Cristina Mineiro Scatamacchia
Editora: Atual
MANDELA: O AFRICANO DE TODAS AS CORES
Autor: Alain Serres
Editora: Pequena Zahar

CULINÁRIA
Colocar em sacola separada e identificada:
01 classificador transparente (elástico)
LIVRO DE APOIO
ARE YOU WHAT YOU EAT?
A Penguin Random House Company

COMPUTAÇÃO
Colocar em sacola separada e identificada:
01 Pen drive (mínimo de 1 giga)
OBS: trazer do ano anterior

ARTES VISUAIS
Colocar em sacola separada e identificada:













01 apontador simples
01 caixa de lápis de cor
01 borracha branca
01 jogo de aquarela em pastilha
01 caixa de giz de cera (grande)
01 marcador permanente (cor preta)
02 lápis 2B
05 folhas de papel colorido tamanho A4
01 bloco de desenho 200 G - tamanho A3 (20 folhas)
01 prato de barro (20 cm de diâmetro)
01 caneta nanquim preta 0.8

